
  
 

 

Elaboração do Plano de 
Desenvolvimento de Pessoas e Projetos 
de TD&E 

De acordo com o novo Decreto 9.991/2019 e a Instrução Normativa 
201/2019. Incluindo os procedimentos para o mapeamento de competências, trilhas de 
aprendizagem, gerenciamento, acompanhamento, avaliação e encerramento de 
projetos de treinamento. 

 

Apresentação 

As organizações, públicas e privadas, buscam desenvolver os seus colaboradores nas 
competências necessárias para atuações de excelência, visando o alcance dos 
melhores resultados. Para otimizar o orçamento, muitas vezes limitado, destinado à 
capacitação e o desenvolvimento do pessoal, faz-se necessário um planejamento 
efetivo para obter o desempenho superior dos servidores e a aplicação profícua dos 
recursos. A compreensão do ciclo de gestão de pessoas e a importância da 
capacitação como estratégia organizacional, bem como o reconhecimento do propósito 
do mapeamento de competências para a identificação das necessidades reais de 
desenvolvimento das pessoas, em conformidade com as diretrizes e os instrumentos, 
disponibilizados pela Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, caracterizam a 
efetividade do planejamento das ações de desenvolvimento no âmbito da 
organização. No curso, serão discorridos os conceitos da Política Nacional de 
Desenvolvimento de Pessoas – PNDP, a definição dos instrumentos, a elaboração do 
Plano de Desenvolvimento de Pessoas – PDP, os prazos, as competências, os 
afastamentos, as possíveis revisões, a execução, o monitoramento, a avaliação, o 
relatório do PDP, entre outros procedimentos para a elaboração de plano de 
desenvolvimento de pessoas, de modo a subsidiar o desenvolvimento das pessoas no 
âmbito organizacional, e tem como destaque a professora Vania Vianna que possui 
publicações relacionadas à gestão de pessoas e à gestão da informação e do 
conhecimento. 

  

Objetivo 

Contribuir para a elaboração e aperfeiçoamento do Plano de Desenvolvimento de 
Pessoas, baseado em competências, além de apresentar ferramentas, técnicas e 
metodologia para o adequado gerenciamento de cada projeto de treinamento 
(planejamento, execução, monitoramento e avaliação), baseando-se nas melhores 
práticas adequadas à realidade da Administração Pública. 



  
 

 

Objetivos Específicos 

 Analisar as relações de interdependência entre estratégia organizacional, aprendizagem, 
competência e capacitação; 

 Caracterizar a aprendizagem como elemento chave no contexto organizacional; 

 Agregar valores nos processos de geração, transferência e uso do conhecimento; 

 Aplicar os conceitos da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal na 
Administração Pública; 

 Definir competência individual (profissional ou humana) e competência organizacional; 

 Descrever competências individuais sob a forma de desempenho observável no trabalho; 

 Selecionar métodos e técnicas de pesquisa aplicadas ao mapeamento de competência 
de acordo com as características da instituição; 

 Identificar necessidades de treinamento, desenvolvimento e educação; 

 Elaborar o planejamento das ações de capacitação por meio de construção de trilhas de 
aprendizagem; 

 Elaborar planejamento de ensino; 

 Realizar procedimentos para viabilizar a contratação de ações de capacitação; 

 Estabelecer procedimentos de avaliação das ações de capacitação. 

Público-alvo 

Profissionais ligados aos planos de desenvolvimento de pessoas, de forma direta ou 
indireta, e ao gerenciamento de projetos de TD&E – Treinamento, Desenvolvimento e 
Educação, nas diversas unidades da organização. 

Programa 

 Desenvolvimento de pessoas e a educação corporativa 

o Aprendizagem organizacional; 

o Gestão do conhecimento; 

o Transferência de aprendizagem; 

o Sistema de treinamento e desenvolvimento; 



  
 

 

o Avaliação da necessidade de capacitação; 

o Planejamento e execução; 

o Avaliação das ações de capacitação. 

  

A Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, Decreto 9.991/2019 e IN 
201/2019 

o Objeto e âmbito de aplicação; 

o Conceitos; 

o Instrumentos; 

o Plano de Desenvolvimento de Pessoas – PDP. 

  

Aprendizagem individual e organizacional 

o Educação corporativa; 

o Pontos fundamentais da educação corporativa; 

o Programas educacionais alinhados às estratégias do negócio. 

  

Noção de competências 

o O conceito de competência; 

o Tipologia das competências; 

o Dimensões das competências individuais; 

o Desempenho por competências; 

o Competências inerentes ao profissional no trabalho; 

o Aspectos que influenciam o desempenho no trabalho; 

o Descrição das competências; 

o Cuidados metodológicos na descrição das competências. 

  



  
 

 

Métodos e técnicas aplicados ao mapeamento de competências 

o Análise documental; 

o Entrevista; 

o Grupo focal; 

o Observação; 

o Questionário; 

o Os cuidados inerentes a cada técnica; 

o Exemplos de perguntas não diretivas. 

  

Avaliação da necessidade de capacitação 

o Mapeamento de competências; 

o Identificação das competências; 

o Inventário das competências existentes; 

o Identificação das lacunas de competências. 

  

Trilhas de Aprendizagem 

o Trilhas de aprendizagem como estratégia para o desenvolvimento de competências; 

o Criação de trilhas de aprendizagem; 

o Composição das trilhas de aprendizagem. 

  

Planejamento instrucional das ações de TD&E 

o Transformação das necessidades de capacitação em objetivos instrucionais; 

o Especificação dos níveis de análise dos objetivos instrucionais; 

o Fase de preparação; 

o O processo do planejamento de ensino; 

o Componentes básicos de um plano de um evento de aprendizagem. 



  
 

 

  

Avaliação das ações de capacitação 

o Tipos de avaliação; 

o Avaliação de eventos de capacitação; 

o Níveis de avaliação; 

o Avaliação de reação; 

o Avaliação de aprendizagem; 

o Avaliação de comportamento ou impacto; 

o Avaliação de resultado. 

Instrutor 

Vânia Alves Vianna 

Mestrado em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação, Universidade 
Católica de Brasília. Especialista em Gestão de Pessoas na Administração Pública, 
pela Escola Nacional de Administração Pública – Enap e MBA em Administração de 
Recursos Humanos pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. Atuou como Coordenadora 
de Desenvolvimento de Pessoas da Fundação Nacional de Saúde – Presidência. Tem 
experiência na área de Gestão de Pessoas, com ênfase em Educação Corporativa, há 
mais de 20 anos. 

 


