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RESULTADO DO LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO – LND 2021 
 

O Plano de Desenvolvimento de Pessoas – PDP – apresenta-se como uma importante 

ferramenta de planejamento, organização e consolidação de ações de capacitação. Nele, o servidor 

assume o papel principal de todas as atividades planejadas, ora como agente detentor e multiplicador 

de conhecimentos, ora como agente receptor de novas habilidades. A construção do PDP ocorre por 

meio do Levantamento de Necessidades de Desenvolvimento – LND, sendo este um documento base 

e primordial para que se tenha um conhecimento institucional quanto às carências e estratégias de 

saneamento das mesmas. 

Com a pandemia e o período de distanciamento social, foi necessário que alterássemos o 

planejamento e a metodologia de consulta do LND 2021, cancelando as visitas in loco e encaminhando 

um formulário com questionários para consulta aberta aos servidores e às áreas de forma geral, com 

abertura em 13/04/2020 e encerramento em 08/05/2020, o prazo foi prorrogado pelo SIPEC e assim, o 

formulário foi reaberto para consulta de 15/05/2020 a 07/06/2020.  

Entendemos que essa é a forma mais democrática de participação dos servidores no 

planejamento das ações de capacitação da Universidade e que, ao consultarmos, tanto os TAEs quanto 

os docentes, de forma individualizada e remota, aumentou a possibilidade de acesso da PROGEPE às 

demandas de desenvolvimento tanto individuais quanto coletivas. Por meio do LND o servidor pôde 

informar seu interesse, remotamente, para pedidos de afastamento em eventos ou stricto sensu ou ainda 

Licença Capacitação, conforme apresentado pela PROGEPE no manual de orientações do formulário 

do LND 2021 e conforme determina o Decreto Nº 9.991/2019. 

Desta forma, seguem resultados da consulta de acordo com as respostas ao formulário: 

No preenchimento do formulário LND 2021 houve a participação de todas as Macrounidades 
acadêmicas e administrativas da UNILA, com pelo menos 1 respondente cada. 
 

Número Total de respondentes: 358  

Número total de necessidades levantadas: 708  

Número de Demandas Adicionais levantadas pelas Macrounidades (após o período de 

preenchimento do formulário online): 71 

 

Total de respondentes de acordo com a categoria: 

 135 Docentes. 

 223 TAEs. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Para as próximas fases, seguiremos o cronograma abaixo: 

 

 

 

Esses foram os dados principais gerados a partir da consulta sobre o LND 2021. Para mais informações, 

estamos à disposição via e-mail em capacitacao@unila.edu.br ou acompanhe a página 

https://portal.unila.edu.br/progepe/carreira, no espaço reservado ao Plano de Desenvolvimento de 

Pessoas. Em breve, após lançamento no sistema SIPEC, publicaremos o relatório geral, contendo todas 

as demandas apresentadas na consulta. 
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