
 

LND 2020 - GUIA PARA 
PREENCHIMENTO

APRESENTAÇÃO
Participe e responda ao Formulário 
Eletrônico para o Levantamento de 
Necessidades de Desenvolvimento, 
que é parte fundamental para a 
elaboração do PDP da Unilab. 
Para que a Unilab possa ofertar ações 
em 2020, e para que os servidores 
possam participar de ações de desenvolvimento, é 
imprescindível que todos os servidores cadastrem suas 
necessidades de desenvolvimento. 

Ao responder ao questionário,  o servidor,  docente ou 
técnico, deve considerar o aprimoramento necessário 
para as atividades que desempenha, nas diversas 
áreas de atuação.  

A seguir, apresentamos a estrutura do questionário e 
algumas orientações para preenchê-lo. 

Participe!
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 APRESENTAÇÃO
Participe e responda ao Formulário 

* Necessidade de Desenvolvimento 

★ Dica: pense na necessidade do seu setor que você precisa atender. 
Exemplos: 
• melhorar o atendimento ao público; 
• organizar informações em planilhas eletrônicas; 
• aprimorar a redação de normas e documentos oficiais; 
• aprimorar a forma de estimativa de custos em projetos. 

★Para docentes: indiquem também necessidades associadas ao 
desenvolvimento para as atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

• Área Temática 
• As opções representam os sistemas estruturadores do Poder 

Executivo Federal, conf. o Art. 30, do Decreto Lei n. 200, de 25 de 
fevereiro de 1967. 

• Caso não identifique a opção que procura, marque o item “outro”. 

• Caracterização da ação de desenvolvimento 
• Nesta seção, indica-se o formato da ação que melhor se adequa à 

necessidade. Para cadastrar mais de uma opção, para um ou mais 
itens, será necessário preencher novo formulário. 

• Previsão Detalhada da Ação 

•Lembre-se! Apesar do detalhamento, trata-se de fornecer uma 
previsão ou estimativa para os itens desta seção.
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GESTORES
Atenção! 

Os dirigentes das macrounidades receberão o link por e-mail.

As orientações acima se aplicam, exceto quanto aos itens comentados 
nesta seção.

• Identificação 
•Neste item, o gestor indicará a unidade que gerencia e as carreiras 

que compõem sua unidade (Docente, TAE, ou ambas). 

• Necessidade de Desenvolvimento 
✦Dica: o gestor deve considerar as necessidades de desenvolvimento 

necessárias à melhoria do desempenho da sua unidade. 
• Caracterização da ação de desenvolvimento 
• O mesmo que as orientações para todos os servidores. Lembre-se: 

para apontar mais de uma opção para um ou mais dos itens, deve-
se preencher novamente o formulário. 

• Previsão Detalhada da Ação 
✦ Público-alvo, ex.: fiscais de contrato, docentes, técnicos, 

contadores, etc. 
✦Qte de servidores: estimativa do número de servidores a 

participarem da ação. 
✦Custo unitário: estimativa de preço de uma inscrição.

Dúvidas? Fale com a DDP/SGP. 
Tel.: 3332-6213. A SGP agradece sua 

participação!
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