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BASE DE CONHECIMENTO 

Programa de Gestão e Desempenho 

Qual é a atividade?  

Execução do Programa de Gestão e Desempenho, conforme Instrução Normativa nº 65, de 

30 de julho de 2020. 

Qual a unidade administrativa responsável?  

Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (IF-PROGEP) 

Como é feito? 

Servidor/a cria processo eletrônico (conforme Informações para abertura do processo 

eletrônico no SUAP), preenche o documento eletrônico do SUAP “Termo de Ciência e 

Responsabilidade - PGD”, conclui, assina eletronicamente e solicita a assinatura da chefia 

imediata, que assina eletronicamente. Após, o documento eletrônico deve ser finalizado e 

incluído no processo. 

Servidor/a, juntamente com a chefia imediata, preenche o “Plano de Trabalho – PGD”, 

conforme tabela de atividades do programa de gestão, salva em PDF, insere no processo 

como documento externo e solicita despacho da chefia imediata aprovando o plano de 

trabalho. 

Chefia imediata analisa o Plano de Trabalho e despacha o processo para IF-PROGEP com a 

aprovação. IF-PROGEP analisa, realiza os devidos registros e retorna o processo para chefia 

imediata. 

A partir do início da execução do Plano de Trabalho, a chefia imediata deverá realizar a 

aferição das entregas semanais realizadas no período de 1 (um) mês pelo/a participante em 

até 40 (quarenta) dias, por meio da planilha auxiliar “Avaliação de Entregas - PGD”, salvando 

a avaliação em PDF e incluindo-a no processo. 

Com o término do período a que se refere o Edital do Programa de Gestão e Desempenho, o 

processo deve ser finalizado, pela chefia imediata. 

Quais informações/condições são necessárias?  

Ser contemplada/o no edital do Programa de Gestão e Desempenho da sua unidade. 

Quais documentos são necessários? 

- Documento eletrônico “Termo de Ciência e Responsabilidade - PGD” (disponível no 

SUAP); 

- Plano de Trabalho – PGD; 

- Avaliação de Entregas – PGD. 

Qual é a base legal? 

- Instrução Normativa nº 65, de 30 de julho de 2020; 

- Decreto nº 11.072, de 17 de maio de 2022; 

- Portaria IFSul nº 66, de 31 de maio de 2022. 

http://www.ifsul.edu.br/component/content/article/87-ddi/3184-base-do-conhecimento
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-65-de-30-de-julho-de-2020-269669395
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-65-de-30-de-julho-de-2020-269669395
https://suap.ifsul.edu.br/admin/documento_eletronico/documentotexto/add/?tipo=87&modelo=533
http://www.ifsul.edu.br/component/k2/item/2082-documentos-programa-de-gestao-e-desempenho
http://www.ifsul.edu.br/component/k2/item/2082-documentos-programa-de-gestao-e-desempenho
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-65-de-30-de-julho-de-2020-269669395
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Decreto/D11072.htm
http://www.ifsul.edu.br/component/k2/item/download/30476_1996ea1e5a21b79e12e30a5adb2e930b


Informações para abertura do processo eletrônico no SUAP 

Interessados Servidor/a, Chefias superiores (até o/a Reitor/a ou Diretor/a-Geral) 

Tipo de processo Pessoal: Programa de Gestão e Desempenho 

Assunto 

Programa de Gestão – [Nome do/a servidor/a] – [Sigla da Unidade 

Administrativa] - [Câmpus XXX/Reitoria] 

 

Exemplos: 

Programa de Gestão – Fulana da Silva – IF-CGE – Reitoria 

Programa de Gestão – Fulana da Silva – LJ-COLIC – Câmpus Lajeado 

Nível de acesso Público 

Hipótese Legal - 

 

ETAPAS QUEM FAZ? O QUE FAZER? ONDE? 

1 

Servidor/a 

Criar processo eletrônico SUAP 

2 

Preencher o documento eletrônico do 

SUAP “Termo de Ciência e 

Responsabilidade - PGD” e incluir no 

processo 

SUAP 

3 
Preencher o “Plano de Trabalho – PGD”, 

salvar em PDF e inserir no processo 

SUAP 

4 Solicitar aprovação da chefia imediata SUAP 

5 

Chefia imediata 

Analisar o Plano de Trabalho SUAP 

6 
Aprovar o Plano de Trabalho via 

despacho no processo para IF-PROGEP 
SUAP 

7 IF-PROGEP 
Analisar, realizar os devidos registros e 

retornar o processo para chefia imediata 

SUAP 

A partir do início da execução do Plano de Trabalho: 

8 

Chefia imediata 

Realizar a aferição das entregas por meio 

da planilha auxiliar de “Avaliação de 

Entregas - PGD” e incluir no processo 

SUAP 

9 

Finalizar o processo com o término do 

período a que se refere o Edital do  

Programa de Gestão e Desempenho 

SUAP 



 

 

 


