
 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

 
 
OFÍCIO CIRCULAR Nº 8/2020/PROGEP/UFES 
 

Vitória, 9 de setembro de 2020. 
 

 

Aos(Às) Senhores(as)  
Gestores(as) 

 

Assunto: Contratação de cursos in company - PDP Ufes 2020. 

 

   Prezados(as) Senhores(as), 

 

1  Estimamos que todos estejam bem, incluindo os respectivos familiares e amigos. 

2  Considerando o Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) da Universidade 
para o ano de 2020 (PDP Ufes 2020), aprovado pelo Reitor e encaminhado à Secretaria de 
Gestão e Desempenho de Pessoas do Ministério da Economia em 15 de outubro de 2019 
(Processo digital nº 23068.069866/2019-74). Mais informações em Plano de Desenvolvimento 
de Pessoas (PDP) - Ano de 2020 no site da Progep/Ufes. 

3  Considerando o Plano de Execução do PDP Ufes 2020 aprovado pelo Conselho 
Universitário por meio da Resolução nº 29, de 27 de agosto de 2020 (Processo digital nº 
23068.019130/2020-99). 

4  Considerando a possibilidade realização de despesas com contratação de ações 
de desenvolvimento prevista no art. 16 do Decreto nº 9.991/2019 e tratada nos arts. 12 e 13 da 
Instrução Normativa nº 201/2019-SGP/ME. 

5  Informamos que a contratação de cursos in company no ano de 2020 poderá ser 
solicitada para atendimento de necessidades de desenvolvimento contidas no PDP Ufes 2020 
desde que observado o disposto nos arts. 12 e 13 da Instrução Normativa nº 201/2019-
SGP/ME.  

6  O processo de solicitação de contratação de curso in company deverá ser 
autuado e instruído pelo setor demandante conforme as seguintes etapas: 

http://progep.ufes.br/plano-de-desenvolvimento-de-pessoas-pdp-ano-de-2020-em-execucao
http://progep.ufes.br/plano-de-desenvolvimento-de-pessoas-pdp-ano-de-2020-em-execucao
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9991.htm
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-201-de-11-de-setembro-de-2019-215812638
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A. Gestor autuar o processo de solicitação; 
B. Gestor elaborar o “Documento de formalização de demanda”; 
C. Gestor constituir a Comissão de planejamento e dar ciência aos membros 

designados, por meio do “Termo de Designação e Ciência da Comissão de 
Planejamento”; 

D. Comissão de planejamento solicitar e analisar as propostas comerciais para 
execução do curso; 

E. Comissão de planejamento elaborar os documentos - “Dados complementares 
da demanda”, “Estudos preliminares”, “Mapa de risco” e “Projeto básico”; 

F. Comissão de planejamento obter no Painel de Preços outros preços praticados 
pela empresa a ser contratada ou notas fiscais de serviços prestados 
anteriormente por ela. 

G. Comissão de planejamento apensar os documentos elaborados, propostas 
comerciais e informações sobre outros preços praticados pela empresa a ser 
contratada, e encaminhar para aprovação do Gestor da unidade estratégica. 

H. Gestor da unidade estratégica analisar a solicitação e, em caso de anuência, 
encaminhar à Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas para análise da 
pertinência da solicitação em relação ao PDP, autorizar o uso dos recursos 
orçamentário da ação 4572 e encaminhar à Pró-Reitoria de Administração 
(Proad) para contratação 

7  Além dos documentos e informações necessários para a contratação do curso in 
company, após a execução o Gestor do setor demandante deverá apresentar o Relatório de 
execução, as Avaliações de reação dos participantes e relatório consolidado, Nota fiscal emitida 
pela contratada, Ateste da execução do curso e solicitação de pagamento. 

8  Informamos que os modelos dos documentos indicados nas alíneas do item 6 e 
no item 7 e mais informações relacionadas aos processos de que trata este ofício serão 
disponibilizados em http://progep.ufes.br/contratacao-cursos-in-company-2020. 

9  Ressaltamos que a análise do processo e os procedimentos de contratação do 
serviço serão realizados pela Diretoria de Contratações de Obras e Serviços (DCOS/Proad), de 
forma que qualquer informação ou ajuste solicitado pela referida diretoria e demais unidades 
da Proad deverá ser providenciado, sob pena de inviabilizar a contratação. 

10  Por fim, solicitamos que seja dada ciência do teor deste ofício aos demais 
gestores da unidade estratégica, e nos colocamos à disposição para esclarecer eventuais 
dúvidas por meio dos e-mails progep@ufes.br e ddp.progep@ufes.br. 

  Atenciosamente, 
 
 
 

JOSIANA BINDA 
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas 
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