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Objetivo do NUDEP 

�  O Núcleo de Qualificação e Desenvolvimento de Pessoas 
(NUDEP) vinculado à Pró-reitoria Adjunta de Gestão de 
Pessoas da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 
tem como objetivo promover o desenvolvimento dos 
servidores públicos nas competências necessárias à 
consecução da excelência nas suas atribuições.  

�  Para tanto, o NUDEP trata de assuntos relacionados à 
Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas – PNDP 
prevista no Decreto 9.991/2019. 



Política Nacional de 
Desenvolvimento de Pessoas 

Incumbe ao NUDEP as seguintes atribuições: 

�  Elaboração e acompanhamento da execução do Plano 
de Desenvolvimento de Pessoas – PDP; 

�  Análise de pedidos de afastamentos e licenças para 
capacitação; 

�  Análise de pedidos de Ação de Desenvolvimento em 
Serviço, prevista na Nota Técnica 7058/2019; 

�  Organização, oferecimento e acompanhamento de 
cursos de capacitação e treinamento para Docentes e 
Técnicos-Administrativos em Educação  



Demais atribuições 

�  análise de cumprimentos de interstício para subsidiar 
processos relacionados a vacâncias, alteração de 
jornada de trabalho e processos que envolvem ações 
de desenvolvimento; 

�  elaboração e operacionalização de editais/portarias 
para o Programa de Apoio à Qualificação (PROQUALI);  

�  elaboração e operacionalização de editais/portarias 
para Programas de reserva de vagas em Mestrados, 
Cursos de especialização e Projeto de Universalização 
da Língua Estrangeira  



Plano de Desenvolvimento de 
Pessoas – PDP  

�  Informações gerais: 
https://www2.ufjf.br/progepe/inicial/proadj/nudep/plano-de-
desenvolvimento-de-pessoas-pdp/  

�   O NUDEP providencia anualmente o levantamento de 
necessidades de ações de desenvolvimento junto  às Unidades 
Acadêmicas e Administrativas da UFJF por meio do Plano de 
Desenvolvimento de Pessoas. Neste sentido, o servidor deve 
verificar quais cursos ofertados pela Enap atendem à sua 
necessidade.  

�  Caso não exista curso disponível para a necessidade do servidor, 
significa que esta poderá ser suprida pela contratação de cursos 
de outra instituição ou pela oferta de cursos do NUDEP. 

�  Cursos ofertados pela ENAP: https://www.escolavirtual.gov.br/ 
ou www.gov.br/enap  



Afastamentos para participação 
em Programa de Pós-Graduação 
Strictu Sensu e Pós-Doutorado 
�  Público alvo: servidores docentes e Técnicos-Administrativos; 

�  Base legal: Lei 8.112/1990, arts. 95 e 96-A; Lei 12.772/2012; Decreto 
9.991/2019; Instrução Normativa 21/2021-ME 

�  Informações gerais: 
https://www2.ufjf.br/progepe/inicial/proadj/nudep/afastamento/  

�  Procedimentos operacionais padrão: 

REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO PARA PÓS-GRADUAÇÃO (Docente):
https://www2.ufjf.br/sei/wp-content/uploads/sites/89/2021/05/POP-
PGP-12-Afastamento-para-p%C3%B3s-graduacao-Docente.pdf  

REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO PARA PÓS-GRADUAÇÃO (TAE): 
https://www2.ufjf.br/sei/wp-content/uploads/sites/89/2021/05/POP-
PGP-11-Afastamento-para-p%C3%B3s-graduac%CC%A7a%CC%83o-TAE.pdf  



Licença para capacitação 

�  Público alvo: servidores docentes e Técnicos-
Administrativos 

�  Base legal: Lei 8.112/1990, art. 87; Decreto 9.991/2019; 
Instrução Normativa 21/2021-ME 

�  Informações gerais 
https://www2.ufjf.br/progepe/inicial/proadj/nudep/licenca-
para-capacitacao/  

�  Procedimento operacional padrão:  

REQUERIMENTO DE LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO:
https://www2.ufjf.br/sei/wp-content/uploads/sites/
89/2020/01/POP-PGP-02-Requerimento-de-licen%C3%A7a-para-
capacita%C3%A7%C3%A3o.pdf  



Afastamentos via SCDP para 
participação em ações de 
desenvolvimento (congressos e 
similares)  
�  Público alvo: servidores docentes e Técnicos-Administrativos 

�  Procedimentos operacionais padrão:  

SCDP 4 – SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO PARA SERVIÇO/CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR – 
INTERNACIONAL 

https://www2.ufjf.br/sei/wp-content/uploads/sites/89/2021/07/POP-PPL-03-Afastamento-
Internacional-de-Servidores.pdf   
 

SCDP 5 – SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO PARA SERVIÇO/CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR – 
NACIONAL 

https://www2.ufjf.br/sei/wp-content/uploads/sites/89/2021/07/POP-PPL-02-Afastamento-
Nacional-de-Servidores.pdf  



Ação de Desenvolvimento em 
Serviço 

�  Público alvo: servidores docentes e Técnicos-
Administrativos 

�  Base legal: Nota Técnica 7058/2019  

�  Procedimento operacional padrão em breve disponível 
em: https://www2.ufjf.br/sei/progepe/  



Cursos de capacitação e 
treinamento oferecidos pelo 
NUDEP 
�  O NUDEP informa sobre a abertura das inscrições de cursos de capacitação por e-

mail. Portanto, é importante que o servidor cadastre seu melhor e-mail no SIGA.  

�  Calendário de eventos:
https://www2.ufjf.br/progepe/inicial/proadj/nudep/calendario-de-eventos/   

�  Trilhas de aprendizagem: 
https://www2.ufjf.br/progepe/inicial/proadj/nudep/trilhas-de-aprendizagem/  

�   Para realizar a inscrição nos cursos ofertados pela UFJF sob o gerenciamento do 
NUDEP os servidores devem acessar o próprio perfil no SIGA (vermelho) e clicar em 
Recursos Humanos>Capacitação>Formulário de Inscrição>inserir o número da 
matrícula SIAPE> selecionar o curso/módulo>informar um número de telefone e 
clicar em continuar. 

�   O sistema irá solicitar a anuência da Chefia imediata. Para tanto, é necessário 
que a chefia imediata acesse o próprio perfil no SIGA (vermelho) e clique em 
Recursos Humanos>Capacitação>Anuência e insira a matrícula SIAPE do servidor 
que irá se capacitar concordando com a participação. 



Programa de Apoio à 
Qualificação (PROQUALI)  

�  Público alvo: servidores docentes e Técnicos-Administrativos 

�  Oferta de bolsas de estudo para graduação, especialização, 
mestrado e doutorado, a depender da disponibilidade 
orçamentária e financeira da Universidade e da previsão de 
editais e/ou portarias de chamada; 

�  Para participar do processo de seleção, o servidor deverá 
aguardar publicação de edital/portaria de chamada. 

�  Informações gerais: 
https://www2.ufjf.br/progepe/inicial/proadj/nudep/
proquali/  



Programas de reserva de vagas 
para servidores docentes e TAE 

�  Mestrado Profissional em Gestão e Avaliação da Educação 
Pública-PPGP do Centro de Políticas Públicas e Avaliação na 
Educação (CAEd)
https://www2.ufjf.br/progepe/inicial/proadj/nudep/mestrado-
profissional-em-gestao-e-avaliacao-da-educacao-publica-ppgp/  

�  Mestrado Profissional em Administração Pública 
(PROFIAP)
https://www2.ufjf.br/progepe/inicial/proadj/nudep/vagas-
reservadas-aos-servidores-pos-graduacao-stricto-sensu/  

�  Mestrado Interinstitucional em Engenharia de Produção (MINTER)  
https://www2.ufjf.br/progepe/servidores/capacitacao/pos-
graduacao-strictu-sensu/mestrado-interinstitucional-em-
engenharia-de-producao-minter/edital-2019/  



Programas de reserva de vagas 
para servidores docentes e TAE 

�  Programas de Pós-Graduação Lato Sensu da UFJF  

https://www2.ufjf.br/progepe/inicial/proadj/nudep/pos-
graducao-lato-sensu/  

�  Projeto de Universalização da Língua Estrangeira  

https://www2.ufjf.br/progepe/inicial/proadj/nudep/
vagas-em-disciplinas-do-projeto-de-universalizacao-da-
oferta-de-lingua-estrangeira/  



Equipe 

�  Gerente: Silvana de Paula Castro 

�  Equipe técnica: Cristina dos Passos da Costa, Glauco 
Domingos e Inêz Cristhina Assis Marcelino 

�  Telefones: (32) 2102-3973 / (32) 2102-3937 

�  E-mail: qualifica.progepe@ufjf.edu.br 

�  Página do NUDEP: 
https://www2.ufjf.br/progepe/inicial/proadj/nudep/ 

�  Sigla do NUDEP no SEI: PROGEPE-NUDEP 


