
PORTAL SIPEC - REPRESENTANTE DE EQUIPE

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

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

3. Abra o filtro (opção Filtrar) e escolha o ano de 2023.

O PDP 2023 será exibido em uma tabela logo abaixo do filtro:

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


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

5. Clique em “Cadastrar” para iniciar o processo de cadastro de cada uma
das necessidades de desenvolvimento identificadas pela sua equipe:



6. Na sequência, será aberto o questionário de identificação de necessidade
com nove questões de preenchimento obrigatório.

Cada questão possui um ícone com orientações que você pode consultar
sempre que desejar.

7. Acima da primeira questão, há um campo com a unidade (sigla e nome) que
já foi cadastrada pela Coordenadoria de Capacitação de Pessoas.

Confira o exemplo do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas -
DDP/PRODEGESP:



8. Na primeira questão (IFS 0.1) É MUITO IMPORTANTE que, ao informar o
setor (ou setores) do qual você é representante, você inclua também a sigla
da sua unidade (Unidade Administrativa ou Unidade Acadêmica / Campus /
Centro de Ensino).

Siga os exemplos a seguir:

● Nome do setor ou equipe - SIGLA(S) DO(S) SETOR(ES)/UNIDADE(S)
● Coordenadoria de Apoio Administrativo – CAA/CFH
● Serviço de Compras do Campus de Curitibanos – SC/SAF/DA/CBS
● Coordenadoria de Graduação em Pedagogia – CGPED/CED
● Departamento de Língua e Literatura Vernáculas – DLLV/CCE
● Laboratórios do Departamento de Ciências Exatas e Educação do

Campus de Blumenau – DCEE/CTE

A identificação das siglas da unidade será fundamental para que a chefia da
sua Unidade consiga localizar e validar as necessidades no Portal SIPEC.

Confira:



9. Na questão IFS 0.2 podem ser informados as carreiras ou os cargos dos
servidores docentes e técnico-administrativos que possuem a necessidade.

Ainda, caso seja pertinente, pode-se informar as atribuições comuns desses
servidores.

10.Na questão IFS 0.3, selecione a unidade federativa SC (Santa Catarina) e
informe o quantitativo de servidores que possuem essa necessidade na
equipe em que você é representante:



11. Na questão IFS 1, procure identificar com a equipe quais são as atividades e
conhecimentos que necessitam de desenvolvimento para que haja um melhor
resultado em seu trabalho.

Importante considerar aqui as atribuições dos servidores e os objetivos da
Unidade à qual pertence. Considere tanto um domínio que não existe quanto
um domínio que precisa ser melhorado.

12. A questão IFS 2 é de múltipla escolha de seleção única. Portanto, indique a
opção que melhor se enquadra no entendimento da equipe. Abaixo segue
cada uma das opções explicadas, conforme consta no Guia elaborado pelo
Órgão Central do SIPEC:

● Mostrar/ensinar como fazer este trabalho: O público da necessidade é
novo nesse trabalho/nessa função/nessa tarefa relacionado ao
problema de desempenho OU sabe pouco/nada do que precisa saber
para atender ao desempenho esperado.

● Ajudar a melhorar este trabalho: Considerando o desempenho que é
esperado, o público da necessidade já atende ao básico do trabalho e
só está procurando mais suporte para aprimorar o que já faz de
básico.

● Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalho:
Considerando o desempenho que é esperado, o público da
necessidade já faz mais que o básico do trabalho, já compreende o



seu trabalho, mas precisa de recursos de aprendizagem para atender
a situações específicas que não tem pleno domínio.

● Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalho:
Considerando o desempenho que é esperado, o público da
necessidade já tem pleno domínio do seu trabalho, mas precisa
criar/produzir novos conhecimentos que mudem significativamente a
forma como o desempenho esperado é entregue e os resultados são
produzidos.

Exemplo no Portal SIPEC:

13. A questão IFS 3 é de múltipla escolha de seleção única. Trata-se de uma
lista de Temas Gerais atualizada conforme as áreas do conhecimento do
CNPq e os Eixos Temáticos da Enap.

Selecione o Tema Geral, considerando que ele é o assunto mais amplo que
agrupa os principais tópicos que precisam ser aprendidos para atendimento
da necessidade.

Ao selecionar um tema da lista, um campo ao lado é aberto para que seja
descrito um recorte do tema (subtema).

http://capacitacao.paginas.ufsc.br/files/2022/07/Temas_Gerais_PDP2023.pdf


14. A questão IFS 4 é de múltipla escolha de seleção única. As opções de
resposta avançam cumulativamente do simples para o complexo e do
concreto para o abstrato, iniciando por lembrar e entender, passando por
aplicar e analisar até chegar a avaliar e criar:

15. A questão IFS 5 dispõe de uma lista de opções para indicar qual a
capacidade será desenvolvida pelo(s) servidor(es) quando tiver aprendido o
que precisa.

Caso a capacidade não corresponda a nenhuma das opções da lista,
assinale “Outra capacidade não listada acima” e descreva-a no campo
indicado:



16. Na última questão (IFS 6) descreva o resultado que a aprendizagem trará
para a UFSC.

A seguir clique em “Salvar” para registrar a necessidade no Portal.

17. Depois de cadastrada a necessidade, ela ficará visível na tabela da seção
“Gerenciar itens de necessidade”.

Na coluna “Ações”, a necessidade poderá ser consultada, editada, excluída
ou comentada, conforme os ícones na imagem:



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 1: Identificação 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/etapa1-identificacao/.

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/etapa1-identificacao/
mailto:ccp.ddp@contato.ufsc.br

