
RESOLUÇÃO Nº 140-CD/UFMS, DE 8 DE ABRIL DE 2021.
Aprova o Plano de Desenvolvimento de Pessoas para 2021, da
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

 

O CONSELHO DIRETOR da Fundação Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o
disposto na Resolução nº 139-CD/UFMS, de 8 de abril de 2021, e
considerando o contido no Processo nº 23104.012181/2020-14, resolve:

 
Art. 1º  Fica aprovado o Plano de Desenvolvimento de

Pessoas da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, para
2021, na forma do Anexo a esta Resolução.

 
Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor em 3 de maio de 2021.
 

                                                                                   MARCELO AUGUSTO SANTOS TURINE,

                                                                                   Presidente.

 

Documento assinado eletronicamente por Marcelo
Augusto Santos Turine, Reitor(a), em 23/04/2021, às
20:48, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 2501750 e o código CRC
5694C518.

CONSELHO DIRETOR
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: 
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.000139/2021-23 SEI nº 2501750
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1.  APRESENTAÇÃO

Em 2020, a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS 
executou com sucesso, a primeira edição do Plano de Desenvolvimento de Pessoas 
– PDP da UFMS 2020, implantado pela Política Nacional de Desenvolvimento de Pes-
soas, objeto do Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019.

Ciente da importância da Política, a UFMS instituiu o Plano de Desenvolvimen-
to de Pessoas a UFMS, objeto da Resolução nº 139, CD/UFMS, de 8 de abril de 2021, e 
integrou, como ação estratégica, a taxa de capacitação e qualificação de servidores no 
Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI UFMS 2020-2024.

O PDP 2020 foi bem recebido pelos servidores, que compreenderam que a 
participação e o prestígio da grande oferta de ações de desenvolvimento transversais 
e dos cursos específicos, resultam em melhora na qualidade da prestação dos serviços 
para os cidadãos. Dessa forma, com o PDP da UFMS 2021, a UFMS projeta superar os 
índices obtidos no ano de 2020, para atender as necessidades de capacitação e qualifi-
cação dos servidores para o exercício de ações de gestão pública e de outras atividades 
de forma articulada com a função social da UFMS e proporcionar a aquisição de conhe-
cimentos e habilidades para o seu desempenho e possibilitar a melhoria intelectual, 
educacional e da qualidade dos serviços e o alcance das metas institucionais da UFMS.

Com a execução do PDP da UFMS 2021, o servidor irá adquirir competências 
necessárias ao desenvolvimento de suas atividades na Instituição, por meio de ações 
organizadas de forma a atender três níveis de competências:

• Competências fundamentais: referem-se ao conjunto de conhecimentos, 
habilidades e atitudes necessárias a todos os servidores da Instituição, in-
dependentemente de sua Unidade de lotação.

• Competências gerenciais: referem-se às competências que devem ser 
apresentadas pelos servidores que ocupam cargo de chefia e possuem 
uma ou mais equipes sob sua coordenação ou servidores que queiram de-
senvolver estas competências como pré-requisito para o exercício de fun-
ções gerenciais.

• Competências específicas: referem-se às competências relacionadas dire-
tamente a processos de trabalho de caráter técnico e/ou vinculada à espe-
cificidade de cada setor ou área da organização.

As linhas de desenvolvimento que são abordadas no Plano de Desenvolvimen-
to de Pessoas são: iniciação ao serviço público, formação geral, educação formal, for-
mação de gestores, e inter-relação entre ambientes e específica.

A qualificação, atendida pela educação formal, é implementada de acordo com 
a legislação, com relação aos critérios para concessão de afastamento para pós-gra-
duação, licença para capacitação, ação de desenvolvimento em serviço ou horário es-
pecial de estudante.
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2. OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Este Plano tem como objetivo geral fundamentar as atividades de planeja-
mento, organização e coordenação das ações de capacitação e de qualificação dos ser-
vidores efetivos da UFMS, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de competências 
individuais e profissionais, buscando a excelência na qualidade dos serviços prestados 
pela UFMS e o alcance das metas institucionais.

Os objetivos específicos deste Plano são:

• estimular os servidores a desenvolverem-se como sujeitos ativos, refle-
xivos e conscientes fortalecendo-os como protagonistas no processo de 
solução de problemas, simplificação de processos e de maximização da efi-
ciência nos processos de gestão e de ensino, pesquisa, extensão, inovação 
e empreendedorismo, como uma visão orientada pelo resultado;

• fortalecer o comprometimento da qualidade e eficiência nos serviços pres-
tados; e

• maximizar a eficiência do investimento em desenvolvimento pessoal e tor-
nar públicas as ações de capacitação e qualificação desenvolvidas na UFMS.

3.  DAS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO

3.1  Divulgação

A programação das atividades estará disponível no website da Progep (pro-
gep.ufms.br) e será amplamente divulgada pela Agecom. A capacitação dos servidores 
poderá ser utilizada, de acordo com normas emanadas na Portaria nº 1.234, RTR-U-
FMS, de 22 de janeiro de 2021, para compensação do recesso de fim de ano de 2021.

 

3.2. Capacitação pela UFMS

O Levantamento de Necessidades de Capacitação para 2021 foi realizado pela 
Secretaria de Capacitação e Qualificação (Secap/Didep/Progep), que utilizou como 
base as ações ofertadas em 2020, o número de servidores da UFMS e a necessidade 
de desenvolvimento de atividades gerenciais e de aperfeiçoamento das equipes de 
trabalho, alinhados ao PDI UFMS 2020-2024.

Os instrutores poderão ser os gestores da área, dentro de sua competência e 
de seu cargo, ser servidores selecionados por meio de Edital específico, que passarão 
a constituir o Banco de Talentos, ou convidados com experiência na área.

Os cursos promovidos pela UFMS serão realizados remotamente por meio do 
AVA UFMS, com apoio da Agência de Educação Digital e a Distância (Agead) e Agência 
de Comunicação Social e Científica (Agecom). Será emitido certificado pelo Sistema de 
Certificados, para os servidores que concluírem os cursos.
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Todos os cursos de capacitação ofertados no ano de 2021, pela UFMS, são 
transversais - entendendo como tal, aquelas comuns a todos os servidores - e gratuitos. 
A previsão de servidores participantes foi estimada pelo número de interessados pe-
los cursos em 2020, com atuação nas Unidades da Administração Central, Setorial e 
Suplementar.

Durante o ano de 2021, a Progep procederá à avaliação das ações de desenvol-
vimento executadas pela UFMS, com base em quatro níveis de avaliação: de aprendi-
zagem, de reação, de suporte à transferência e de impacto no trabalho. O resultado 
das avaliações auxiliará na tomada de decisões no PDP 2022.

Os cursos são classificados pelo tipo de aprendizagem, relacionado a linha de 
desenvolvimento, e pelas competências associadas à necessidade de desenvolvimen-
to.

 Ações de conscientização e de melhoria da qualidade de vida e do ambiente de 
trabalho serão realizados por meio do Programa “Eu Respeito”.

 Tipo de Aprendizagem: Iniciação ao serviço público

Nome da ação/ 
Especificação Período CH Objetivos Previsão de 

Participantes
Competência 

Associada

Formação Inicial 
para novos ser-

vidores

1º e 2º
semestres 20h

Capacitar os servidores – téc-
nicos e docentes – recém-em-
possados para que conheçam 
a constituição multicâmpus 
da UFMS, a equipe de gestão, 
o organograma, a localização 
física e prédios, os sistemas 
de informação, procedimen-
tos e rotinas e ambientação ao 
local de trabalho específico na 
UFMS e o comportamento éti-
co do servidor.

100
Orientação por 
Valores Éticos e 

Institucionais
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Tipo de Aprendizagem: Formação geral

Nome da ação / 
Especificação Período CH Objetivos Previsão de 

Participantes
Competência 

Associada
Empreende-
dorismo na 
graduação e 

pós-graduação

1º
semestre 30h

Capacitar os docentes da 
UFMS a trabalharem nas dis-
ciplinas os conceitos do em-
preendedorismo e inovação.

80 Inovação e Mu-
dança

English as a 
medium of Ins-
truction – EMI 
(Inglês como 

meio de Instru-
ção) EMI

1º
semestre 20h

Capacitar os docentes sobre as 
diferenças entre ensinar em 
português e ensinar em inglês. 
Discutir sobre o nível de inglês 
necessário para que alunos 
estudantes e professores con-
sigam um aproveitamento sa-
tisfatório. Conhecer diferentes 
formas de avaliação tendo em 
vista a complexidade linguís-
tica e a dicotomia conteúdos 
disciplinares X inglês. Estudar 
e experimentar metodologias 
ativas.

Básico: 20

Avançado: 20
Visão Sistêmica

Espanhol como 
meio de instru-

ção

1º
semestre 20h

Capacitar os docentes sobre 
as diferenças entre ensinar 
em português e ensinar em 
espanhol. Conhecer diferentes 
formas de avaliação tendo em 
vista a complexidade linguísti-
ca e a dicotomia conteúdos dis-
ciplinares X espanhol. Estudar 
e experimentar metodologias 
ativas.

Básico: 20

Avançado: 20
Visão Sistêmica

Espanhol Básico 
– Corporativo

2º
semestre 60h

Aperfeiçoar os conhecimentos 
do servidor em língua espa-
nhola para situações do am-
biente de trabalho da UFMS

10 Visão Sistêmica

Ética no Serviço 
Público

1º
semestre 20h

Possibilitar ao servidor reco-
nhecer a dimensão ética como 
fundamento no serviço público

50 Orientação para 
Valores Éticos

Excel (Básico e 
Avançado)

1º
semestre 30h

Capacitar os servidores nas 
ferramentas do Excel para 
melhor utilização dos recursos 
disponibilizados pelo sistema.

Básico: 60

Avançado: 80
Gestão de Re-

sultados

Formação inicial 
à docência na 

educação supe-
rior da UFMS

1º
semestre 60h

Capacitar os servidores para à 
iniciação da docência na educa-
ção superior da UFMS

60 Inovação e Mu-
dança

Inglês Básico – 
Corporativo

1º
semestre 60h

Aperfeiçoar os conhecimentos 
do servidor em língua inglesa 
para situações do ambiente de 
trabalho da UFMS.

10 Visão Sistêmica

Anexo Resolução 140 (2529581)         SEI 23104.000139/2021-23 / pg. 8



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS DE 2021 DA UFMS 8

Libras Básico – 
Corporativo

2º
semestre 60h

Aperfeiçoar os conhecimentos 
do servidor em Língua Brasi-
leira de Sinais para situações 
do ambiente de trabalho da 
UFMS.

50 Visão Sistêmica

Mapeamento de 
Processos utili-
zando o Bizagi

2º
semestre 40h

Capacitar os servidores no ma-
peamento de processos nas 
Unidades para simplificação 
dos processos e outras aplica-
ções

40 Inovação e Mu-
dança

Práticas Pe-
dagógicas 

Inovadoras e 
Avaliação em 
Metodologias 

Ativas

1º e 2º
semestres 60h

Capacitar os servidores da 
UFMS para inovação das prá-
ticas pedagógicas, permitin-
do um processo contínuo de 
aprendizagem, e para elabora-
ção de uma boa avaliação em 
relação a conteúdo das disci-
plinas.

15 Inovação e Mu-
dança

Preenchimen-
to e Atualização 
Permanente de 
Currículo Lattes

1º
semestre 5h

Capacitar os servidores para o 
correto preenchimento e atua-
lização do CV Lattes do CNPq

10 Visão Sistêmica

Qualidade no 
Atendimento 

e nas Relações 
Interpessoais

1º
semestre 20h

Buscar excelência no atendi-
mento com rapidez, flexibilida-
de, cordialidade e, sobretudo, 
qualidade no trato com o pú-
blico

50 Trabalho em 
Equipe

Curricularização 
da extensão na 

graduação

2º 
semestre 8h

Capacitar os servidores para a 
curricularização da extensão 
na graduação

500 Inovação e Mu-
dança

Redação e Cor-
respondência 

Oficial

2º
semestre 20h

Aprimorar a redação de atos 
oficiais emitidos pelos servido-
res.

110 Comunicação 
Estratégica

Sistemas UFMS 2º
semestre 20h

Possibilitar aos servidores co-
nhecimento e utilização dos 
principais sistemas computa-
cionais da UFMS: Boletim Ofi-
cial; SiaTec, SiaDoc, RMO, Siai, 
Sigef, SIGProj, SEI, entre outros

50 Mentalidade 
Digital

Formação em 
TICS: Estra-

tégias para o 
ensino remoto 

emergencial

1º e 2º 
semestre 60h

Conhecer, explorar e experi-
mentar tecnologias digitais 
como ferramentas auxiliares 
na gestão da aprendizagem 
on-line no ensino remoto.

Todos os Ser-
vidores

Inovação e Mu-
dança

Formação em 
EaD: Funda-

mentos e Práti-
cas da educação 

a distância

1º e 2º 
semestre 60h

Conhecer, compreender e ope-
racionalizar os conceitos, prá-
ticas, metodologias e tecnolo-
gias digitais que envolvem o 
ensino a distância.

Todos os Ser-
vidores

Inovação e Mu-
dança
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Ferramentas 
para Geren-
ciamento de 

Tempo e Orga-
nização

2º
semestre 40h

Capacitar os servidores na uti-
lização de tecnologias e ferra-
mentas para gerenciamento 
de tempo e organização de es-
paço de trabalho e equipe, tais 
como: WhatsApp, Calendar, 
Forms, Meet, Google Chat, 
Teams, entre outras.

Ilimitado Mentalidade 
Digital

Noções Básicas 
para Uso de 

Equipamento 
de Proteção 

Individual (EPI).

 

 

2º
semestre 20h

Orientar os servidores da 
UFMS em como utilizar cor-
retamente os EPI para o de-
senvolvimento de atividades 
típicas e como instrumento de 
segurança próprio e para os 
demais membros da Comuni-
dade Universitária

80 Inovação e Mu-
dança

Tipo de Aprendizagem: Formação de Gestores

Nome da ação /
Especificação Período CH Objetivos Previsão de 

Participantes
Competência 

Associada

Estágio Proba-
tório

1º
semestre 16h

Capacitar os servidores 
ocupantes de cargos de 
chefia na avaliação de de-
sempenho em estágio pro-
batório dos servidores.

50
Engajamento 
de Pessoas e 

Equipes

Formação de 
Coordenadores 

de Curso de 
Graduação

1º
semestre 30h

Capacitar o docente coorde-
nador, ou que almeja assumir 
a gestão acadêmica de Curso 
ou de unidade, para adequa-
do exercício desta função

50 Gestão para 
Resultados

Formação de 
Coordenadores 

de Curso de 
Pós-Graduação

1º
semestre 30h

Capacitar o docente coorde-
nador, ou que almeja assumir 
a gestão acadêmica de Curso 
ou de Unidade, para adequa-
do exercício desta função

30 Gestão para 
Resultados

Formação de 
Diretores de 

Unidades

2º 
semestre 16h

Capacitar o diretor da UAS e 
seu substituto para adequa-
do exercício desta função

50 Gestão para 
Resultados

Gestão Acadê-
mica

1º
semestre 30h

Qualificar os servidores para 
desempenhar os trabalhos 
nas Coacs, Secacs e nas SAPs

25 Gestão para 
Resultados

Gestão Admi-
nistrativa

2º
semestre 30h

Qualificar os servidores para 
desempenhar os trabalhos 
nas Coads e SADs

25 Gestão para 
Resultados

Identificação e 
Estabelecimen-
to de Parcerias 
para Transfe-

rência de Tecno-
logia

2º
semestre 40h

Capacitar para estabeleci-
mento de parcerias para 
transferência de tecnologia 
geradas na UFMS

10
Coordenação de 
Colaboração em 

Rede
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Inovação em 
Processos de 

Gestão e Tecno-
logia

2º
semestre 12h

Capacitar para inovação 
competitiva, de forma sis-
temática e recorrente, em 
um ambiente que simula um 
ecossistema de inovação, 
com teste de estratégias e 
elaboração completa de um 
plano de gestão da inovação

10
Coordenação e 

Colaboração em 
Rede

Mediação e con-
ciliação

2º
semestre 30h

Capacitar os servidores para 
um olhar de mediação e con-
ciliação frente aos conflitos 
apresentados no ambiente 
de trabalho.

50 Orientação para 
Valores Éticos

Motivação, Li-
derança e De-
senvolvimento 

de Equipes

2º
semestre 16h

Capacitar os gestores visan-
do à melhoria no desempe-
nho de pessoas e equipes de 
trabalho.

30
Engajamento 
de Pessoas e 

Equipes

Tipo de Aprendizagem: Inter-relação entre ambientes

Nome da ação / 
Especificação Período CH Objetivos Previsão de 

Participantes
Competência 

Associada
Biossegurança 
e manejo de re-
síduos e rejeitos 

laboratoriais

1º
semestre

20h 
UFMS

Capacitar os servidores em 
biossegurança, resíduos e 
riscos em Laboratórios e 
Setores.

30
Geração de 
Valor para o 

Usuário

Elaboração de 
projetos no SI-

GProj

2º
semestre

30h 
UFMS

Capacitar os servidores 
para elaboração e gestão 
dos Projetos no SIGProj.

25 Gestão para 
Resultados

Inclusão na Edu-
cação Superior

2º
semestre 20h

Capacitar os servidores 
para inclusão na UFMS, 
com abordagem sobre o 
atendimento e acolhimen-
to das pessoas com de-
ficiência, pretas, pardas, 
indígenas, quilombolas, 
LGBTQIA+.

40
Engajamento 
de Pessoas e 

Equipes

Inglês para Escri-
ta Acadêmica

2º
semestre 30h

Capacitar servidores na 
escrita de textos e artigos 
científicos em Inglês

15 Visão Sistê-
mica

Reflexões sobre 
Aposentadoria

2º
semestre 20h

Capacitar servidores na 
compreensão do novo es-
tágio de vida e novas possi-
bilidades; nos procedimen-
tos para aposentadoria, 
cuidados com a saúde, pro-
jeto de vida pós-trabalho e 
planejamento financeiro.

60 Visão de Fu-
turo
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3.3. Capacitação Específica e Externa

Além das ações desenvolvidas e ofertadas pela Progep, é possível aos servi-
dores da UFMS participar de ações externas em escolas de governo, como Escola Na-
cional de Administração Pública (Enap) e Escola de Governo de Campo Grande (Egov), 
e outras instituições públicas e federações, ou, ainda, por organizações de natureza 
privada. Para o aceite, os certificados devem conter:

a) nome completo do servidor;

b) nome do curso;

c) período de realização, com dia, mês e ano;

d) carga horária, com no mínimo 20 horas;

e) conteúdo programático;

f) assinatura da autoridade competente; e

g) número de registro do certificado no órgão ou entidade que ofereceu o cur-
so (nº do livro/nº folha; nº de registro on-line para consulta no site).

Os servidores e/ou Unidades que necessitarem de capacitação específica, em 
ações externas de capacitação, poderão submeter propostas ao Edital específico de 
apoio, do Programa Capacita UFMS.

4. DAS ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO

4.1.  Divulgação

A programação das atividades estará disponível no website da Progep (pro-
gep.ufms.br) e será amplamente divulgada pela Agecom.

4.2. Qualificação Interna

A UFMS é a Instituição de Ensino de Mato Grosso do Sul com maior número de 
Cursos de Pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu. Assim, é possível cursar Mestra-
do Acadêmico, Mestrado Profissional, Doutorado e Especializações, que são oferecidos 
pela UFMS para promover uma vida acadêmica de excelência e preparar os indivíduos 
para plena execução de suas atividades profissionais.

Para melhor qualificar seu Corpo Docente e Técnico-Administrativo, a UFMS 
oferece, o Programa Qualifica, destinado a preencher vagas remanescentes nos Cur-
sos de Pós-Graduação, por servidores - Edital nº 4, UFMS/Propp-Progep, de 25 de ja-
neiro de 2021.
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4.3. Qualificação Externa

Além da opção de realizar a qualificação na própria UFMS, os servidores da 
UFMS podem optar por realizar sua qualificação em outra instituição e até no exterior. 
A qualificação pode ser feita com manutenção do trabalho e com o uso da licença-legal 
de capacitação, ou através da Ação de Desenvolvimento em Serviço, em que o servidor 
poderá usufruir do com plano de trabalho com indicadores e metas e/ou jornada com 
horário especial no respectivo cargo para participação em Programa de Pós-Gradua-
ção Stricto Sensu no qual tenha sido aprovado ou já esteja regularmente matriculado.

Os afastamentos para participar de ações de qualificação seguirão normativas 
vigentes na UFMS, sendo que os tempos mínimos e máximos são para mestrado: de 
seis até vinte e quatro meses; doutorado: de doze até quarenta e oito meses; e pós-
-doutorado: de um até doze meses.

Em caso de necessidade de afastamento, critérios de elegibilidade isonômicos 
e transparentes serão adotados. É importante ressaltar que a ação de desenvolvimen-
to deve estar alinhada ao desenvolvimento do servidor nas competências relativas à 
sua Unidade de Lotação, à sua carreira ou cargo efetivo e deve conter manifestação 
quanto à oportunidade do afastamento; à real contribuição da qualificação coadunar-
-se com o interesse da Administração, bem como ao planejamento da Unidade, para 
que a ausência do servidor, não cause prejuízo ao bom desenvolvimento das ativida-
des administrativas e acadêmicas, sendo que professores podem ministrar disciplinas 
remotamente, uma vez que não há previsão de substituição no período.

O Horário Especial destina-se ao aperfeiçoamento, desde que comprovada a 
incompatibilidade entre o horário escolar e o da Unidade em que desenvolve as ati-
vidades, com a possibilidade de compensar, na mesma semana, a carga horária de 
trabalho semanal.

A concessão de Horário Especial ocorrerá apenas quando o curso a ser fre-
quentado for oferecido em horário coincidente ao de sua jornada de trabalho, resguar-
dando-se o interesse público da UFMS.

5. INDICADORES

Os indicadores representam as ferramentas de medição dos resultados dos 
objetivos alcançados. Os indicadores abaixo serão acompanhados durante o processo 
de execução do Plano e mensurados ao final de sua vigência. O cálculo será feito com 
base na evolução desses indicadores com o objetivo de assegurar o aperfeiçoamento 
da capacitação e da qualificação:

a) número de servidores capacitados e qualificados em 2021; por meio direto e 
por meio de multiplicadores;

b) número de ações de desenvolvimento realizadas em 2021;

c) satisfação dos servidores nas ações de desenvolvimento realizadas; e

d) recursos financeiros investidos nas ações de desenvolvimento.
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Ao final do exercício, as ações serão avaliadas, minimamente, segundo o total 
de participantes na capacitação direta pela UFMS, total de instrutores na capacitação 
direta pela UFMS, total de servidores em qualificação no País ou no exterior e total de 
servidores com certificados.

 

6. DA REVISÃO

O PDP 2021 poderá ser revisto, como instrumento de exceção, conforme o ca-
lendário estabelecido pelo Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec), 
mediante aprovação do Comitê de Gestão de Pessoas.
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