
PORTAL SIPEC - CHEFIA DE UNIDADE

1. Endereço: https://portalsipec.servidor.gov.br/login

2. Ao logar no Portal SIPEC, selecione PDP na janela seguinte:

3. Abra o filtro e escolha o ano de 2023. O PDP 2023 será exibido em uma
tabela abaixo do filtro:

https://portalsipec.servidor.gov.br/login


4. Em seguida, na coluna “Ações” selecione o ícone “Gerenciar itens de
necessidade”:

5. A seção “Gerenciar itens de necessidade” apresenta uma tabela com todas
as necessidades cadastradas pela UFSC para o PDP 2023. Nela, é possível
localizar as necessidades informadas pelas equipes por meio da opção
"Filtrar".



6. Acesse o filtro, e no campo “Unidades (IFS 0.1)”, coloque a sigla de sua
unidade para filtrar somente as necessidades dela. Ao final do filtro clique em
“Pesquisar”.

Exemplo: A Chefia de Unidade do Departamento de Desenvolvimento de
Pessoas - DDP/PRODEGESP deverá colocar a sigla DDP/PRODEGESP.

Observação: A Chefia validadora do DDP/PRODEGESP é a diretora do
Departamento de Desenvolvimento de Pessoas. A pró-reitora da PRODEGESP
(Chefia validadora da PRODEGESP)  não irá validar as necessidades dos
departamentos da PRODEGESP, mas somente dos setores/equipes que não
tenham seu próprio dirigente (com cargo de direção).

Este é o caso de pró-reitores, secretários e diretores gerais que possuem dirigentes
(CD) no organograma de sua unidade. A chefia validadora deve ser o dirigente que
estiver mais próximo da equipe.



7. As necessidades cadastradas por todas as equipes da unidade informada
serão listadas na tabela abaixo do filtro. A tabela disponibiliza uma
necessidade por linha para ser validada. A primeira coluna apresenta as
unidades conforme foram respondidas pelos representantes de equipe. Na
coluna “Ações”, a necessidade poderá ser consultada, validada ou
comentada.

8. Escolha uma necessidade e clique no ícone “Validação da Chefia” para
visualizar as respostas cadastradas pelo Representante de equipe (lado
esquerdo) e responder ao questionário de validação (lado direito):



9. O questionário de validação possui duas questões. Cada questão possui um
ícone com orientações que você pode consultar sempre que desejar. A
primeira questão (IFC 1) possui dois campos de múltipla escolha de seleção
única cada um:

10.No primeiro campo é solicitado que se classifique a frequência com que a
necessidade ocorre. Analise o tema da necessidade (resposta do
representante na questão IFS 3) e responda se é contínuo, consequente ou
emergente:



11. No segundo campo é solicitado que se classifique o resultado organizacional
esperado com a solução da necessidade. Analise o resultado previsto na
questão IFS 6 e responda se ele é operacional, tático ou estratégico:

12. Na segunda questão (IFC 2) a necessidade deve ser validada conforme a
sua importância e impacto para a UFSC. Analise as respostas nas questões
IFS 3, 4, 5 e 6 e informe se a necessidade deve ser incluída no PDP 2023. É
possível validar a necessidade na íntegra ou com ajustes nos resultados
esperados (neste último caso o campo de resposta em IFS 6 deverá ser
editado). Caso a necessidade deva ser desconsiderada, justifique o motivo.



13. Ao salvar, a necessidade será atualizada na tabela com o ícone “Validação
da Chefia” na cor verde. Repita a operação para as demais necessidades de
sua unidade. As necessidades que já tiverem sido salvas ainda poderão ser
editadas e suas respostas alteradas, até o dia 11 de setembro (prazo de
encerramento  da Etapa 2). Após essa data, a Coordenadoria de Capacitação
de Pessoas (CCP/DDP/PRODEGESP) e o Programa de Formação
Continuada (PROFOR) iniciarão a etapa de análise e priorização de
necessidades.

Para mais informações sobre as questões apresentadas, bem como sobre a
metodologia instituída pela Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do
Ministério da Economia, consulte a seção “Etapa 2: Validação de necessidades” do
Guia para Elaboração do Plano de Desenvolvimento de Pessoas.

Para dúvidas ou informações complementares, consulte as perguntas frequentes e
demais conteúdos na página: https://capacitacao.ufsc.br/lnd/etapa2-validacao/.

A Coordenadoria de Capacitação de Pessoas permanece à disposição para auxiliar
e esclarecer eventuais dúvidas por meio do e-mail ccp.ddp@contato.ufsc.br.

http://capacitacao.paginas.ufsc.br/files/2022/07/GuiaparaelaboraodoPDP2023verso30.06.22.pdf
https://capacitacao.ufsc.br/lnd/etapa2-validacao/
mailto:ccp.ddp@contato.ufsc.br

