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1 - Disposições Gerais
Introdução

Objetivo

A Política Nacional de Desenvolvimento de
Pessoas (PNDP) foi reestruturada em virtude da
publicação do Decreto nº 9.991/19, que dispõe
sobre
a
elaboração
do
Plano
de
Desenvolvimento de Pessoas (PDP) no âmbito
da administração pública federal.

Este guia tem como objetivo auxiliar as
unidades
administrativas
do
MAPA
a
identificarem
suas
necessidades
de
desenvolvimento e realizarem o preenchimento
das informações que farão parte do PDP 2021
no sistema do SIPEC.

O PDP deve ser elaborado anualmente pelos
órgãos e entidades da administração pública
federal direta, autárquica e fundacional, e tem
como finalidade elencar as ações de
desenvolvimento necessárias à consecução
dos objetivos estratégicos dos órgãos.

Para alcançar o objetivo proposto, este guia
contém:

No Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), as ações do PDP
devem estar alinhadas à missão institucional de
“Promover o desenvolvimento sustentável
das cadeias produtivas agropecuárias, em
benefício da sociedade brasileira” e aos seus
objetivos
estratégicos,
conforme
Plano
Estratégico MAPA 2020-2027.
Para a elaboração do PDP 2021, o órgão central
do Sistema de Pessoal Civil da Administração
Pública (SIPEC) promoveu alguns ajustes ao
sistema de preenchimento do PDP, que serão
tratados ao longo deste guia.

Passo
a
passo
para
realizar
o
preenchimento
das
informações
que
constarão no PDP 2021;
Orientações sobre
descrição
de
desenvolvimento;

a identificação e
necessidades
de

Orientações sobre a coleta, a consolidação
de dados e o preenchimento do sistema
SIPEC; e
Material de apoio para elaboração do PDP
da unidade.

2 - Passo a passo para a
elaboração do PDP na Unidade
Para construir o Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) da unidade, é preciso definir quais
ações de desenvolvimento são necessárias para melhoria do desempenho dos servidores na
execução das atividades e processos de trabalho da unidade. Nesse intuito, é importante identificar
quais conhecimentos, habilidades ou condutas dos servidores precisam ser aprimorados.
Para auxiliar na construção do PDP, separamos essas necessidades em duas categorias:
necessidades transversais e necessidades específicas.
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1ª Etapa: Identificar as necessidades
Necessidades Transversais
O que é?
As necessidades transversais são comuns a todos os servidores do MAPA. A Enagro
correlacionou as temáticas e subtemáticas trazidas pelo SIPEC à lista de cursos transversais
identificados, levando em consideração a legislação correlata acerca do desenvolvimento de
pessoal da Administração Pública e as solicitações de capacitação desta pasta.

O que fazer?
Cada uma das unidades administrativas
relacionadas no Anexo I deverão analisar a
lista de cursos transversais disposta no
Anexo II e definir, dentre as opções
disponíveis, quais cursos atendem às
necessidades transversais da unidade;
Descrever as necessidades de acordo com
a 2ª etapa do guia;
Inserir as informações no sistema SIPEC,
conforme 3ª etapa desse guia.

ATENÇÃO !
Não existe limite para a quantidade de
cursos selecionados. A unidade pode
prever a participação de servidores em
todas as ações, se assim for
constatada a necessidade.

Necessidades Específicas
O que é?
As necessidades específicas correspondem às necessidades que as equipes de trabalho têm
em relação às suas atividades, processos e às expertises da unidade (regimento interno).
Por serem informações técnicas, cada unidade precisará descrever as necessidades
específicas de suas próprias equipes, de forma a atender à Política Nacional de
Desenvolvimento de Pessoas e às recomendações do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Federal (SIPEC).

O que fazer?
Cada uma das unidades administrativas relacionadas no Anexo I deverá descrever, no
máximo, 10 ações de desenvolvimento a serem contempladas no PDP 2021 da unidade,
conforme informações descritas na 2ª etapa deste guia. Essa recomendação tem por
objetivo tornar o Plano exequível e equânime a todos os servidores do órgão; e
Após descrever tais necessidades, estas deverão ser inseridas no sistema SIPEC, conforme
3ª etapa desse guia.
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2ª Etapa: Descrever as ações de
desenvolvimento ou capacitação
O órgão central do SIPEC realizou alguns ajustes no processo de elaboração do PDP para o
ano de 2021, sendo que as principais consistem na reformulação do formulário de
preenchimento das necessidades de ações de desenvolvimento e na possibilidade do
preenchimento descentralizado do Plano.
Portanto, a partir desse ano, os pontos focais das unidades poderão entrar diretamente no
sistema e preencher os dados referentes às necessidades de desenvolvimento de suas
respectivas unidades. Para auxiliar no preenchimento do sistema, trazemos uma descrição dos
campos e orientações para o levantamento das informações, tanto para necessidades
transversais, como para necessidades específicas.

Campos de preenchimento PDP 2021 - Sistema do SIPEC
Necessidade
campo obrigatório, aberto, limite de 300
caracteres

1. Que necessidade de desenvolvimento a unidade possui?
A necessidade é o conjunto de conhecimentos, habilidades ou condutas que precisam ser
aprimorados para melhoria do desempenho das atividades e processos da unidade.
A descrição da necessidade deve iniciar com um verbo, que indica a ação, somado a um
objeto, para o qual se dirige a ação. Clique aqui para acessar a lista de verbos indicados.
O que importa é o que é preciso desenvolver, não o nome do curso ou evento de capacitação.
Exemplos:
a) Aprender a utilizar ferramentas informatizadas para a realização do gerenciamento dos
custos dos projetos da unidade.
b) Elaborar termos de referência, de forma eficiente e eficaz, para aquisição de materiais
permanentes de consumo.
c) Aprender a estimar o impacto sobre a agricultura na hipótese de redução do uso de
defensivos agrícolas considerados cancerígenos, como glifosato.

6

Dados de embasamento
campo facultativo, aberto, limite de 300
caracteres

2. Quais dados atuais ajudam a embasar essa necessidade de desenvolvimento?
Considerando que o nível de desempenho atual do público-alvo dessa ação de
desenvolvimento está abaixo do desempenho esperado descreva brevemente os
comportamentos e resultados observáveis atuais que demonstram esse desempenho inferior.
Lembre-se que esses dados auxiliarão na avaliação de efetividade da ação de
desenvolvimento.
Exemplo:
Servidores levam 4 semanas em média para concluir processo interno de auditoria que
deveria ser concluído em 2 semanas (Orientação SIPEC).

Temática (Macro)
campo obrigatório, opções selecionáveis

3. Qual a área que melhor identifica a
temática
relacionada
a
essa
necessidade
de
desenvolvimento?
(Macros)
As temáticas já foram definidas para
as necessidades transversais. As
opções dadas pelo sistema constam
no
Anexo
II
deste
guia,
já
correlacionadas à lista de cursos.
Para as necessidades específicas,
cabe a cada unidade definir a temática
que melhor se adéqua. Para tanto,
consulte as opções no Anexo IV deste
guia.

Outras
campo facultativo, aberto, limite de 200
caracteres

5. Caso a necessidade não se encaixe
em nenhuma das temáticas ou
subtemáticas apresentadas, informe
qual(is) seria(m).

Subtemática (Micro)
campo facultativo, opções selecionáveis

4. Qual a subárea que melhor identifica
a subtemática relacionada a essa
necessidade de desenvolvimento?
As subtemáticas também já foram
definidas para as necessidades
transversais. As opções dadas pelo
sistema constam no Anexo II deste
guia, já correlacionadas à lista de
cursos.
Para as necessidades específicas,
cabe a cada unidade definir a
subtemática que melhor se adéqua.
Para tanto, consulte as opções no
Anexo IV deste guia.

Competência associada
campo obrigatório, opções selecionáveis

6. Essa necessidade está associada a
qual competência?
Escolha dentre as opções disponíveis no
Anexo V deste guia.
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Público-alvo
campo obrigatório, aberto, limite 200
caracteres

Unidade Organizacional
campo obrigatório, aberto, limite 50
caracteres

7. Qual o público-alvo da ação de
desenvolvimento
para
essa
necessidade?

8. Qual(is) unidade(s) organizacional(is)
do órgão será(ão) beneficiada(s) pela
ação de desenvolvimento para essa
necessidade?

É o público para o qual se destina a
ação de desenvolvimento, a fim de
atender à necessidade descrita.
Considere informar cargo, carreira,
função e/ou outra informação que
ajude a compreender o perfil do
público-alvo
da
ação
de
desenvolvimento (Orientação SIPEC).

Considere informar a unidade funcional
de acordo com o padrão/título do unidade
organizacional
como
disposto
no
SIAPE/SIORG. Devem ser informadas
apenas as siglas (Orientação SIPEC).

Quantidade prevista de servidores
campo obrigatório, numérico
UF
campo obrigatório, opções selecionáveis múltipla escolha

9. A ação de desenvolvimento para
essa necessidade deve alcançar quais
unidades federativas
Selecione a(s) Unidade(s) Federativa(s) a
ser(em) alcançada(s) pelas ações de
desenvolvimento (Orientação SIPEC).

Ação gratuita
campo facultativo, caixa a ser
selecionada ou não

10. Quantos agentes públicos serão
beneficiados
pela
ação
de
desenvolvimento
para
essa
necessidade?
Informe a quantidade prevista de
servidores que necessitam da ação
de desenvolvimento conforme UFs
selecionadas (Orientação SIPEC).
Ou seja, para cada UF selecionada é
necessário especificar o número
previsto de participantes.
A quantidade informada não precisa
ser
exata.
Variações
são
perfeitamente aceitáveis.

11. A ação de desenvolvimento para
essa necessidade pode ser ofertada de
modo gratuito.
Selecionar apenas se souber se ação
será gratuita.
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Custo total previsto
campo obrigatório*, numério em reais
*caso o campo anterior não seja assinalado

12. Se não gratuita, qual seria o custo total previsto da ação de desenvolvimento para essa
necessidade?
Informe o valor total a ser despendido com a ação de desenvolvimento ou o seu conjunto de
ações, caso haja custos. Desconsidere valores referentes a passagens e diárias. O custo
informado não precisa ser exato, pode ser uma estimativa (Orientação SIPEC).

Necessidade pode ser atendida por

Escola de Governo própria?
campo obrigatório, opções selecionáveis

13. A ação de desenvolvimento para essa necessidade pode ser ofertada pela escola de
governo própria do órgão/da entidade?
Para as necessidades transversais, as unidades devem selecionar a opção “Sim”, para fins
de preenchimento. Ressalta-se que a Enagro fará a validação dos dados e apenas uma
parte das necessidades transversais serão atendidas pela Escola.
Para as necessidades específicas, as unidades devem selecionar a opção “Não”.

Outras Informações
campo facultativo, aberto, limite 200
caracteres

14. Deseja acrescentar outras informações a respeito?
Neste campo, deve ser informado:
a qual objetivo estratégico a ação está vinculada (informar apenas o código - vide quadro
abaixo);
nº do curso desejado (conforme lista disponibilizada no Anexo I deste guia) se a
necessidade for transversal;
detalhes do evento, como tipo de aprendizagem (educação formal, experiência prática,
evento ou curso), o subtipo (palestra, oficina, workshop, etc.), a modalidade (presencial/ à
distância / híbrida), a carga horária da ação de desenvolvimento, e/ou título da ação, caso
a unidade já tenha algo em vista.
Como o limite de caracteres é curto, sugerimos textos objetivos.
Exemplo para necessidade transversal:
OE18, 321, Curso, Presencial, 40h;
OE4, 236, Evento, Oficina, Híbrido, 10h.
Exemplo para necessidade específica:
OE6, evento, workshop, a distância, Título: “Fiscalização de produtos de origem animal”, 4h.
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Objetivo Estratégico

OE1 - Impulsionar o desenvolvimento sustentável do Brasil;
OE2 - Assegurar o abastecimento e acesso da população brasileira a alimentos e outros
produtos de qualidade, diversificados e seguros ao consumo;
OE3 - Aumentar a competitividade dos produtos da agropecuária brasileira no mercado
interno e externo;
OE4 - Ampliar a sustentabilidade ambiental da produção agropecuária;
OE5 - Promover a regularização e ordenamento fundiário;
OE6 - Garantir a sanidade e a qualidade dos alimentos e outros produtos agropecuários;
OE7 - Prover conhecimentos e tecnologias inovadoras para o setor agropecuário;
OE8 - Manter, ampliar e diversificar mercados para cadeias produtivas agropecuárias;
OE9 - Ampliar e diversificar a produção e agregar valor aos produtos agropecuários;
OE10 - Ampliar a renda e o trabalho no meio rural;
OE11 - Desenvolver a inteligência agropecuária e de mercado;
OE12 - Promover a inovação e a pesquisa aplicada às cadeias produtivas agropecuárias;
OE13 - Aperfeiçoar e intensificar as iniciativas de assistência técnica e extensão rural e
outros modelos de introdução de tecnologias;
OE14 - Assegurar a inocuidade e qualidade dos alimentos e insumos;
OE15 - Estimular ações de agregação de valor e acesso a mercados;
OE16 - Ampliar o acesso ao crédito e seguro rural;
OE17 - Melhorar a imagem institucional e da agropecuária brasileira;
OE18 - Aperfeiçoar a articulação institucional com ênfase na atuação finalística;
OE19 - Aperfeiçoar atos normativos e automatizar e implantar processos de negócios
(transformação digital);
OE20 - Aperfeiçoar a governança corporativa;
OE21 - Reter e desenvolver competências com foco na estratégia corporativa;
OE22 - Valorizar os servidores e melhorar a cultura e o clima organizacional;
OE23 - Adequar a capacidade da tecnologia da informação aos novos desafios da
transformação digital; e
OE24 - Ampliar os recursos orçamentários e a captação de recursos externos.

ATENÇÃO!
Para auxiliar nesse processo de descrição das
necessidades, pode-se utilizar o quadro rascunho
disponível no Anexo III deste guia.
Todas as informações solicitadas são necessárias para
a inserção das ações no sistema disponibilizado pelo
SIPEC e visam atender à legislação vigente.
É importante manter a coerência entre a necessidade
de desenvolvimento e os demais campos de
preenchimento.
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Quais subsídios utilizar?
Para facilitar a identificação das necessidades e ações de desenvolvimento, apresentamos
alguns documentos que podem auxiliar na tomada de decisão. São eles:
Plano estratégico MAPA 2020-2027:
documento que apresenta a missão, a visão
de futuro, os valores organizacionais, os
objetivos
estratégicos,
indicadores
de
desempenho e projetos estratégicos do
MAPA no horizonte de 2020-2027. De acordo
com o Decreto 9.991/2019, as ações de
desenvolvimento previstas no PDP devem,
necessariamente, estar alinhadas à estratégia
do órgão. O Mapa estratégico está disponível
no Anexo III deste Guia. Para acessar Plano
Estratégico completo, clique aqui.

PDP 2020: documento que apresenta as
necessidades
de
desenvolvimento
identificadas como prioritárias para 2020.
Considerando o estado de emergência em
saúde pública que estamos vivendo, a
maioria das ações previstas para o ano de
2020 não foram ou não serão executadas.
Portanto, talvez valha a pena realizar uma
revisão dessas ações para aproveitá-las para
o próximo ano. Para acessar o PDP 2020,
clique aqui.

DICA:
No intuito de definir as necessidades da unidade, o gestor poderá realizar reunião virtual
ou consultar os membros da equipe via e-mail ou grupo de mensagens. Nessa etapa,
quanto maior o número de envolvidos, melhor.
Para isso, o ponto focal de cada unidade poderá auxiliar as equipes, fornecendo o rol de
informações necessárias para realização do planejamento das necessidades de
desenvolvimento e dando demais orientações que facilitem a compreensão do processo.
Outro ponto de apoio nesse processo é o Agente de Desenvolvimento de Pessoas
(ADP), que também pode auxiliar promovendo a interação e o engajamento entre os
membros da unidade. O ADP faz parte de uma rede de interlocutores que atuam como
colaboradores da Enagro em suas respectivas unidades de exercício. Para conhecer o
ADP da unidade, clique aqui.
Ressalta-se que, apesar do apoio do ponto focal e do ADP, a responsabilidade
pelo planejamento e validação das ações da unidade é do gestor e de suas respectivas
equipes.
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3ª Etapa: Preencher o sistema SIPEC
Para preencher o sistema SIPEC, o ponto focal indicado por cada unidade deverá se cadastrar no
sistema, seguindo o passo a passo apresentado a seguir. Informamos que, devido ao tipo de
acesso ao sistema, o ponto focal indicado precisa ser servidor (efetivo ou comissionado), o qual
será responsável por preencher os dados consolidados de toda a unidade administrativa.

O que fazer?
1 - Cadastro no SIPEC
Primeiro,
o
servidor
deve
se
cadastrar
no
PortalSIPEC
acessando:
portalsipec.servidor.gov.br.
Ao acessar o portal, o servidor deverá clicar em “+ Cadastre-se”, no campo direito superior
da tela:

Em seguida, deverá selecionar a categoria “servidor federal” e clicar em “Avançar”:

O servidor será encaminhado para página de login do SIGAC. Lá, deverá informar seu CPF e a
mesma senha utilizada para acessar o SIGAC.
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Ao realizar o login, o servidor será direcionado para uma página de cadastro de usuário, onde
deverá verificar e atualizar seus dados, conforme segue:

Após realizar esse procedimento, o servidor estará cadastrado no Portal SIPEC, porém ainda
não será possível acessar o PDP da unidade, pois seu cadastro precisa ser homologado pela
Enagro.

Para homologar seu cadastro, o servidor deve informar à Enagro seu CPF e sua unidade
administrativa.
Esses
dados
devem
ser
encaminhados
para
o
e-mail
dicc.enagro@agricultura.gov.br.
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2 - Cadastrar as Necessidades de Desenvolvimento no SIPEC
Para realizar o cadastro das necessidades, o servidor deve acessar o sistema e realizar o
login, clicando em “Realizar login”:

Depois de logado, o servidor será direcionado à página inicial do Portal SIPEC na qual deverá
selecionar a opção “PDP” na mensagem de alerta, conforme abaixo:

Após, o servidor deverá clicar em “Filtrar” e selecionar o ano do PDP, neste caso, selecione
“2021”, e em seguida clicar em “Pesquisar”.

Será aberto o PDP do ano selecionado. Para iniciar o cadastramento de novas necessidades
de desenvolvimento, o usuário PDP deverá clicar em “Gerenciar itens de necessidade”, cujo
símbolo é uma “caneta”, conforme segue:
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Na tela seguinte, clique em “Cadastrar +”:

Feito esse procedimento, será exibida a página contendo o formulário de cadastro das
necessidades de desenvolvimento do PDP 2021, que deve ser preenchido conforme
orientações dadas na 2ª etapa desse guia:

Preenchido o formulário, o Usuário PDP deverá clicar em “Salvar”.

15

Após salvar a necessidade, esta aparecerá na listagem de necessidades cadastradas por
todos os usuários PDP da unidade.

Teste
Teste

O sistema SIPEC permite ao usuário visualizar, editar ou excluir a necessidade cadastrada,
portanto, correções são passíveis de serem realizadas. IMPORTANTE: o usuário PDP
somente visualiza e edita as necessidades dos usuários PDP da mesma unidade
organizacional a qual foi vinculado no momento do cadastro.

4ª Etapa: Validar e aprovar informações
Depois de inseridas as informações no sistema pelas unidades, a Enagro encaminhará aos
gestores o relatório das necessidades cadastradas para suas respectivas unidades e estes
deverão se manifestar sobre a aprovação do Plano cadastrado, impreterivelmente, até o
dia 29/07/2020 pelo e-mail dicc.enagro@agricultura.gov.br.

Importante:
Caso não haja aprovação do PDP pelo gestor no prazo estabelecido, serão consideradas
validadas as informações inseridas no SIPEC pelo servidor indicado pela Unidade.
Caso a unidade não possua necessidades de desenvolvimento a serem inseridas no Plano,
basta que o gestor da unidade envie e-mail para dicc.enagro@agricultura.gov.br informando
sobre a não inserção das ações.
Se não houver registro de ações no prazo estabelecido, será considerado que a unidade não
possui interesse em registrar ações de desenvolvimento no Plano.

Após a validação das informações pelos gestores das unidades, a Enagro analisará as
informações encaminhadas, realizará correções, caso seja necessário, e encaminhará o plano à
autoridade máxima do órgão, ou responsável por ela delegado, que aprovará o Plano do
Ministério e o encaminhará ao órgão central do SIPEC.
O órgão central do SIPEC analisará as informações e encaminhará manifestação técnica a
respeito. Somente após a manifestação, o PDP poderá ser executado.
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3 - Disposições finais

O Decreto nº 9.991/19, em seu art. 5º, dispõe que o PDP poderá ser revisado, motivadamente,
para inclusão, alteração ou exclusão de conteúdo. No caso de necessidade de revisão, o Plano
deverá ser aprovado novamente pela autoridade máxima do órgão ou responsável por ela
delegado até o quinto dia útil do mês.
Destaca-se que a inserção de ações de desenvolvimento no PDP não garante sua execução.
O PDP é uma ferramenta de planejamento, portanto, para executar as ações previstas no Plano,
devem ser consideradas a disponibilidade orçamentária da unidade/órgão, a tempestividade da
ação e a pertinência da necessidade de desenvolvimento, dentre outros fatores.
A Enagro destinará seu orçamento à oferta de ações de desenvolvimento transversais (comuns
a todos os servidores do órgão) e ao atendimento das necessidades de desenvolvimento das
unidades que não possuem PI próprio para custeio de ações educacionais, conforme limite
orçamentário estabelecido.
As demais unidades administrativas também são corresponsáveis pelos processos de
desenvolvimento dos seus servidores. Assim, após aprovação do Plano, cada unidade
administrativa definirá o valor a ser destinado ao custeio de ações educacionais.
As despesas com ações de desenvolvimento de pessoas para a contratação, a prorrogação ou a
substituição contratual, a inscrição, o pagamento da mensalidade, as diárias e as passagens
poderão ser realizados somente após a manifestação técnica do órgão central do SIPEC sobre o
PDP. (Decreto nº 9.991/2019)
Ademais, a Enagro encontra-se à disposição para sanar dúvidas e prestar esclarecimentos por
meio de plantões no Microsoft Teams ou pelo e-mail dicc.enagro@agricultura.gov.br.
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Anexo I - Lista de unidades administrativas
1. Ministra, Staff e Gabinete;
Ministra e Assessores diretos;
Gabinete da Ministra (inclui Coordenação-Geral do Gabinete do Ministro;
Coordenação-Geral de Agenda, Cerimonial e Eventos; Assessoria de Assuntos
Socioambientais; Assessoria de Gestão Estratégica; Assessoria Parlamentar; e demais
unidades subordinadas diretamente ao Gabinete da Ministra);
Assessoria Especial de Comunicação Social;
Assessoria Especial de Relações Governamentais e Institucionais;
Assessoria Especial de Controle Interno;
Corregedoria-Geral; e
Consultoria Jurídica.
2. Secretaria-Executiva:
Secretário-Executivo, Adjunto, Diretores de Programa, Assessores diretos (inclui o
Gabinete);
Coordenações-Gerais de Apoio às Superintendências;
Coordenação-Geral de Suporte Técnico e Administrativo; e
Coordenação-Geral de Entidades Vinculadas e Órgãos Colegiados).
3. Departamento de Administração:
Diretor¸ Assessoria e demais unidades subordinadas diretamente;
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas;
Coordenação-Geral de Aquisições;
Coordenação-Geral de Execução Orçamentária e Financeira;
Coordenação-Geral de Logística Institucional; e
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação.
4. Departamento de Governança e Gestão:
Diretor¸ Assessoria e demais unidades subordinadas diretamente;
Biblioteca Nacional de Agricultura;
Escola Nacional de Gestão Agropecuária;
Coordenação-Geral de Gestão e Riscos;
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças; e
Coordenação-Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucional.
5. Secretaria Especial de Assuntos Fundiários:
Secretário¸ Adjunto¸ Assessoria e Gabinete (inclui a Coordenação-Geral de Administração e
Finanças e demais unidades subordinadas diretamente à Secretaria);
Departamento de Políticas de Cadastro e Regularização Fundiária; e
Departamento de Monitoramento e Supervisão.
6. Secretaria de Política Agrícola:
Secretário¸ Adjunto¸ Assessoria e Gabinete (inclui as demais unidades subordinadas
diretamente à Secretaria);
Departamento de Comercialização e Abastecimento;
Departamento de Crédito e Informação;
Departamento de Gestão de Riscos; e
Departamento de Análise Econômica e Políticas Públicas.
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7. Secretaria de Defesa Agropecuária:
Secretário¸ Adjunto¸ Assessoria e Gabinete (inclui as demais unidades subordinadas
diretamente à Secretaria);
Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas;
Departamento de Saúde Animal;
Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal;
Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal;
Departamento de Serviços Técnicos;
Departamento de Suporte e Normas;
Departamento de Gestão Corporativa;
Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Goiás;
Laboratório Federal de Defesa Agropecuária em Minas Gerais;
Laboratório Federal de Defesa Agropecuária do Pará;
Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Pernambuco;
Laboratório Federal de Defesa de São Paulo; e
Laboratório Federal de Defesa do Rio Grande do Sul.
8. Secretaria de Aquicultura e Pesca:
Secretário¸ Adjunto¸ Assessoria e Gabinete (inclui a Coordenação-Geral de Administração e
Finanças e demais unidades subordinadas diretamente à Secretaria);
Departamento de Ordenamento e Desenvolvimento da Aquicultura;
Departamento de Ordenamento e Desenvolvimento da Pesca; e
Departamento de Registro e Monitoramento de Aquicultura e Pesca.
9. Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo:
Secretário¸ Adjunto¸ Assessoria e Gabinete (inclui a Coordenação-Geral de Administração e
Finanças e demais unidades subordinadas diretamente à Secretaria);
Departamento de Desenvolvimento Comunitário;
Departamento de Cooperativismo e Acesso a Mercados;
Departamento de Estruturação Produtiva; e
Departamento de Gestão do Crédito Fundiário.
10. Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação:
Secretário¸ Adjunto¸ Assessoria e Gabinete (inclui a Coordenação-Geral de Administração e
Finanças, Coordenação-Geral de Informações Estratégicas e demais unidades
subordinadas diretamente à Secretaria);
Departamento de Apoio à Inovação para a Agropecuária;
Departamento de Desenvolvimento das Cadeias Produtivas;
Departamento de Produção Sustentável e Irrigação;
Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira; e
Instituto Nacional de Meteorologia.
11. Secretaria de Comércio e Relações Internacionais:
Secretário¸ Adjunto¸ Assessoria e Gabinete (inclui a Coordenação-Geral de Apoio Logístico
e Articulação, Coordenação-Geral de Gestão dos Adidos Agrícolas e demais unidades
subordinadas diretamente à Secretaria);
Departamento de Negociações e Análises Comerciais;
Departamento de Temas Técnicos, Sanitários e Fitossanitários; e
Departamento de Promoção Comercial e Investimentos.
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12. Serviço Florestal Brasileiro:
Gabinete do Diretor-Geral;
Diretoria de Concessão Florestal e Monitoramento;
Diretoria de Pesquisa e Informação Florestal;
Diretoria de Cadastro e Fomento Florestal; e
Diretoria de Administração e Finanças.
13. Superintendências Federais de Agricultura, Pecuária e Abastecimento:
Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Acre;
Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Alagoas;
Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Amapá;
Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Amazonas;
Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento na Bahia;
Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Ceará;
Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Distrito Federal;
Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Espírito Santo;
Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Goiás;
Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Maranhão;
Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Mato Grosso;
Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Mato Grosso do Sul;
Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Minas Gerais;
Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Pará;
Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento na Paraíba;
Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Paraná;
Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Pernambuco;
Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Piauí;
Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Rio de Janeiro;
Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Rio Grande do Norte;
Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Rio Grande do Sul;
Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Rondônia;
Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Roraima;
Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Santa Catarina;
Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em São Paulo;
Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Sergipe; e
Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Tocantins.
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Anexo II - Lista de curso
(necessidades transversais)
Para baixar o arquivo em formato editável, clique aqui.

Temática 1 - Administração
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Temática 2 - Administração Pública
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23

24

25

26

27

28

Temática 3 - Ciência da Informação

Temática 4 - Comunicação

29

Temática 5 - Direito

Temática 6 - Economia

30

Temática 7 - Economia Doméstica

Temática 8 - Educação

Temática 9 - Letras

Temática 10 - Matemática
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Temática 11 - Probabilidade e Estatística

Temática 12 - Outras não especificadas
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Anexo III - Quadro rascunho
Este quadro tem como objetivo auxiliar a unidade na coleta dos dados.
Para baixar o arquivo em formato editável, clique aqui.

Exemplo

Nº

Necessidade a
Dados de
ser atendida embasamento

Aprimorar a
comunicação
escrita para
elaboração de
documentos
oficiais em
consonância
com o disposto
no Manual de
Redação da
Presidência da
República

Temática

Subtemática

Os servidores
levam 03 dias
para realizar
Capacitação
revisões de Administração
profissional
documentos
pública
no setor
que poderiam
público
ser realizadas
em apenas 01
dia.

Competência
Público-alvo
associada

Melhoria
contínua
de
processos

Servidores da
Divisão de
Inovação
Educacional
(DICC)

Quantidade
Unidade
Custo total
UF prevista de
Organizacional
previsto
servidores

DICC/
ENAGRO/
DGG/
SE

DF

10

R$ 1.200

Necessidade pode
Outras
ser atendida por
Escola de Governo Informações
Própria?

Sim

OE18, 321,
Curso,
Presencial,
40h.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Anexo IV - Lista de temáticas e
subtemáticas - SIPEC
Para baixar o arquivo em formato editável, clique aqui.
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35

36

37

38

39

40

41

42

43

Referências
Referência Geral: Tabela de Áreas do Conhecimento (CNPQ, 2013) http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf
Referência das micros de Administração Pública: Tabela de classificação temática de
obras do Repositório da Enap - Descritores de Administração Pública (1)
Referência das micros "Governança e Gestão de Riscos" e "Previdência": Macros
identificadas/utilizadas para o PDP passado.
Referência da micro "Políticas Públicas e Uso de Evidências": Macros sugeridas pela
Enap em 2020.
"Fonte: BRASIL, Guia de Elaboração do Plano de Desenvolvimento de Pessoas: versão
revisada, Ministério da Economia, Brasília, 2020. 102p."
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Anexo V - Competências Associadas
Para baixar o arquivo em formato editável, clique aqui.
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Referências
Referência das Competências Associadas e suas informações correspondentes: Guia
Referencial Ibero-americana de competências laborais no Serviço Público.
"Fonte: BRASIL, Guia de Elaboração do Plano de Desenvolvimento de Pessoas: versão
revisada, Ministério da Economia, Brasília, 2020. 102p."
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