MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
PR6-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS

RESOLUCAO INTERNA no oi, de 11 de abril de 2017.
Disp6e sobre as atribui戸es e as
competdncias da Coordenaりdo de
Desenvolvimento de Pessoal/PROGEP.

Art. 1。. A Coordenaao de Desenvolvimento de Pessoal (CDP)6 a Coordena o
responsavel por promover o desenvolvimento dos servidores da Universidade Federal de Pelotas
e esta vinculada a Pr6-Reitoria de Gestao de Pessoas (PROGEP), Orgao da Administra o
Superior da Universidade Federal de Pelotas (UFPe1).

DAS ATRIBUICOES
Art. 2。. A CDP tem como principais atribui96es:
I- planejar, implantar e coordenar politicas e a6es continuas de capacitaao e
desenvolvimento dos servidores t6cnico-administrativos e docentes, visando a melhoria do
desempenho, o atendimento das necessidades institucionais e a valorizaao dos servidores;
II- gerenciar os processos de solicita9ao de Horrio Especial para servidores
estudantes, os Afastamentos para P6s-Gradua9ao, as Licen9as para Capacita9ao, os Incentivosa
Qualificaao, as Progress6es por Capacita9ao e as Progress6es por M6rito;
III- promover o desenvolvimento e a permanente adequa9ao dos processos de
Avaliaao de Desempenho dos Servidores T6cnico-Administrativos;
IV- realizar a96es de acompanhamento, registro e controle do Estagio Probat6rio de
servidores T6cnico-Administrativos em Educa9ao e procedimentos administrativos de
homologaao do Estagio Probat6rio de servidores docentes da UFPe1;
V- inserir junto ao sistema a Retribui車o por Titula叫o, a Promo9ao e a Progresso
Funcional de docentes.
DA COMPETENCIA
Art. 3。. Compete a Coordena9ao de Desenvolvimento de Pessoal:
I- receber as solicita96es dos servidores da Universidade Federal de Pelotas que
versem sobre as atribui96es previstas no art. 2。 desta resolu9ao interna;
II- proceder a an自lise das solicita96es encaminhadas a CDP, emitindo, em
conformidade com o artigo 50 da Lei n。 9.784/99, pareceres motivados, nos quais devero
constar os fatos e os fundamentos juridicos do ato administrativo.
§ 1。. Os processos que se encontram em conformidade com a legisla9ao e versam
sobre a aplica戸o pura da lei, ou sei a, prescindem de decisao, serao resolvidos no a mbito da
Coordenaao de Desenvolvimento de Pessoal.
§ 2 。. Os processos que necessitam de decisao para fins de concessao; recurso
interposto por servidores e/ou gerem duvidas quando da analise do pedido deverao ser
encaminhados, com parecer motivado, ao Pr6-Reitor de Gestao de Pessoas para que este emita
parecer decis6rio nos autos do processo.
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DAS DISPOSICOES FINAIS
Art. 4。. Os casos omissos a esta Resolu9ao Interna serao apreciados e deliberados
pelo Pr6-Reitor de Gestao de Pessoas.
Art. 5。. Esta Resolu9ao Interna entra em vigor a contar de 01/05/2017.
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