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1. Informações Gerais 

Desde a publicação do Decreto nº 9991/2019, para que qualquer servidor possa realizar uma
ação  de  desenvolvimento  (capacitação)  é  necessário  que  a  ação  esteja  prevista  no  Plano  de
Desenvolvimento de Pessoas (PDP) do ano corrente. Antes de termos o PDP do IFAL, é necessário
realizar o Levantamento das Necessidades de Desenvolvimento (LND).

Com o  intuito  de  melhorar  a  metodologia  para  realizar  o  LND das  Unidades do IFAL,  a
Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP junto com a Coordenação de Desenvolvimento e Capacitação
de  Pessoal  –  CDCP implantou  um sistema para  facilitar  o  trabalho  das  Unidades  de  Gestão  de
Pessoas  e  dos  Gestores  dos  campi/reitoria,  bem  como  aumentar  a  confiabilidade  dos  dados
preenchidos pelos servidores. Por isso,  iremos, mais uma vez, utilizar o sistema SIPPAGweb, para
realizarmos o LND de cada Campi/Reitoria e após a Coordenaçao de Desenvolvimento e Capacitação
de Pessoal  -  CDCP irá  compilar  os  dados e  elaborar  o  PDP do IFRAL2022,  que será  lançado na
Plataforma do SIPEC.

O Levantamento das Necessidades de Desenvolvimento (LND) deve ser preenchido pelos
servidores efetivos e servidores em exercício provisório no IFAL.

As necessidades de desenvolvimento previstas pelos Núcleos do IFAL devem ser levantadas
e discutidas junto com o gestor ao qual  o núcleo está vinculado. Caberá ao gestor incluir  essas
demandas no SIPPAGweb na dimensão coletiva do LND.  

1.1. Metodologia do LND e PDP

Metodologia para elaboração do PDP do IFAL 2022:
a) Os servidores em reunião com as chefias discutirão os aspectos atuais do desempenho que

precisam ser resolvidos ou melhorados por uma ação de desenvolvimentos para que depois
possam  preencher  o  sistema  com  suas  necessidades  individuais  de
desenvolvimento/capacitação (Dimensão individual do LND).

b) Após  reunião  com  suas  equipes  de  trabalho,  as  chefias  deverão  (Dimensão
Coletiva/Institucional do LND): 

I - homologar as Necessidades de Desenvolvimento Individual dos membros da sua
equipe;

II - preencher o sistema com as necessidades de desenvolvimento coletivo, ou seja,
as necessidades previstas para a sua equipe de trabalho;

III - homologar as Necessidades de Desenvolvimento Coletiva das suas equipes de
trabalho.

c) Após finalizar o LND, a CDCP deve:
I - salvar a planilha gerada pelo sistema, com todas as ações de desenvolvimento

preenchidas pelo servidor e homologadas pelas chefias;
II - compilar as informações elaborando o PDP;
III - encaminhar o PDP para ciência e aprovação do Reitor;



IV -Após aprovação o PDP é enviado para o SIPEC.
Com o intuito de auxiliá-los com a utilização do sistema SIPPAGweb,  foi criado o tutorial a

seguir. Caso ainda tenha alguma dúvida, consulte a CDCP, através do e-mail: cdcp@ifal.edu.br. 



2. Tutoriais para os Servidores

Para  que  você,  servidor  do  IFAL,  faça  o  seu  Levantamento  das  Necessidades  de
Desenvolvimento (LND) Individual, para o ano de 2022, deve realizar o  cadastro no SIPPAGweb, e
preencher suas Necessidades de Desenvolvimento previstas para 2022. 

2.1. Tutorial Servidor - Cadastro no SIPPAGweb

Para acessar o SIPPAGweb é necessário efetuar seu cadastro no sistema, para isso você deve:

a) Acesse o link: https://sippag-web.ifal.edu.br/login.
IMPORTANTE: ao entrar no SIPPAGweb, verifique se você está na versão do sistema que pertence
ao IFAL. Caso esteja em outra instituição, você deve selecionar o IFAL. Na dúvida, utilize o link acima.

b) Clique no botão, à esquerda, “Login”.

Login



c) Clique em “Não estou cadastrado”.

d) Digite seu e-mail e clique em “enviar código”.

e) Você receberá um e-mail com um “código de verificação”, conforme imagem a seguir:



f) Digite o “código de verificação” no local indicado e o seu CPF, em seguida, clique em “validar
código e CPF”.

Obs.: caso ocorra algum erro, clique em reenviar código. Você receberá um novo e-mail com outro 
código de verificação. 

g) Você receberá uma mensagem de que o cadastro foi efetuado com sucesso e será enviada  
uma senha provisória por e-mail.

h) Acesse o sistema digitando seu e-mail e nova senha provisória que você recebeu por e-mail.

i) Você será direcionado a uma tela de “Termos de Uso”.



j) Role a barra lateral direita até o final do texto dos termos de uso. Isso habilitará o botão
“aceitar os termos de uso”. Clique no botão “aceitar termos de uso”. 

k) O sistema solicitará que você altere a senha. Digite a senha atual (que é a senha provisória
recebida por e-mail) e digite a nova senha que deseja utilizar. Clique em “alterar senha”.

l) Ao clicar em alterar senha você receberá a mensagem de “senha alterada”.



Seu login será o seu e-mail institucional e sua senha será
a cadastrada no sistema.



2.2.  Tutorial  Servidor - Conferindo e Alterando a Lotação e o Exercício no
SIPPAGweb

Após  fazer  o  cadastro  no  sistema,  é  necessário  conferir  a  “lotação” e  o  “exercício”
cadastrados no SIPPAGweb. O sistema importa os dados do SigRH (sistema vinculado ao SIG do
IFAL). 

Esse passo é muito importante para a homologação de sua demanda de capacitação por
parte da chefia imediata. Se o cadastro estiver errado, a sua chefia imediata não terá acesso aos
registros de necessidades de desenvolvimento que você efetivar. 

Caso tenha dificuldades de fazer o enquadramento correto de sua lotação ou exercício solicite
auxílio da CGP do seu campus. 

Como conferir/alterar a unidade de lotação e exercício no SIPPAGgweb

a) Caso seja necessário, entre no sistema com seu login e senha.

b) O sistema deverá direcionar você para a tela do seu “perfil”, conforme as imagens a seguir.

REITORIA DO IFAL



b.1) Caso isso não ocorra, clique em “Perfil”.

c) Verifique a descrição de sua “Lotação” e “Exercício”.

Se a lotação e/ou exercício estiverem ERRADOS, clique em “SOLICITAR ALTERAÇÃO”. Caso
tenha dificuldades de fazer o enquadramento correto de sua lotação ou exercício solicite auxílio da

CGP do seu campus. Caso esteja CORRETO, não realize nenhum tipo de alteração.

d) Para alterar sua Lotação clique no botão “SOLICITAR ALTERAÇÃO”. Lembre-se que lotação é
diferente  de  exercício. Lotação  é  o  local  em  que  se  encontra  o  seu  código  de  vaga,
independentemente de cargo em comissão ou função de confiança. Ex.: o  servidor “A” é
docente  do  campus Maceió (lotação),  mas  atualmente  está  em  exercício  na  Reitoria
(exercício). 

REITORIA DO IFAL
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d.1) Selecione o campus em que atualmente você está lotado. 

d.2) Depois de enviar a sua solicitação de alteração de lotação você receberá uma mensagem
de confirmação no próprio sistema e um e-mail, conforme as imagens a seguir:

 

d.3) Seu pedido será direcionado para o operador do sistema com o perfil denominado gestão
de pessoas, que fará a conferência de sua solicitação e se estiver correta, homologará seu
pedido de troca de local de lotação. 

Campus Arapiraca

Campus Avançado Benedito Bentes

Campus Batalha

Campus Coruripe

Campus Maceio

Solicitação concluída com sucesso para a lotação - CAMPUS MACEIO

Seu pedido de alteração da lotação para – CAMPUS MACEÓ foi registrado com 
sucesso. Você será notificado assim que a gestão de pessoas avaliá-lo.



Observação: Servidores em Exercício provisório no IFAL (que são servidores de outras
instituições, mas estão em exercício no IFAL), caso sua lotação esteja em branco, deverá selecionar o

campus ao qual está vinculado no IFAL. 

ATENÇÃO: Você só poderá lançar suas necessidades de desenvolvimento/capacitação no
sistema depois que o seu pedido de troca de lotação for homologado. 

e) Para  alterar  seu  local  de  Exercício clique  no  botão  “SOLICITAR  ALTERAÇÃO”.  Lembre-se
lotação é diferente de exercício. Lotação é o local em que se encontra o seu código de vaga,
independentemente de cargo em comissão ou função de confiança.  Ex.:  o  Servidor  “A” é
docente  do  campus  Maceió (lotação),  mas  atualmente  está  em  exercício  na  Reitoria
(exercício).

e.1) Selecione na lista de opções o setor de exercício em conformidade com o  campus de
exercício. Isso é muito importante, pois vincula a sua chefia imediata às suas demandas de
capacitação, por isso você deve ter cuidado ao selecionar. Se o texto apresentado nas opções
for maior que o espaço da caixa de diálogo, para visualizar o texto completo, posicione o
mouse sobre a frase que aparecerá uma caixa de texto expondo todo o conteúdo. 

 

e.2) Após selecionar o seu setor e o respectivo campus de exercício, clique no botão “ENVIAR
SOLICITAÇÃO”. Se o texto apresentado nas opções for maior que o espaço da caixa de diálogo,
para visualizar o texto completo, posicione o mouse sobre a frase que aparecerá uma caixa de
texto expondo todo o conteúdo. 

REITORIA DO IFAL
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e.3)  Após  clicar  em  enviar  solicitação,  você  receberá  uma mensagem de  confirmação do
sistema e um e-mail, conforme imagens a seguir. 

e.4) Seu pedido será direcionado para o operador do sistema com o perfil denominado gestão
de pessoas, que fará a conferência de sua solicitação e se estiver correta, homologará seu
pedido de mudança de setor de exercício. 

ATENÇÃO: Você só poderá lançar  suas  necessidades  de desenvolvimento/capacitação no
sistema depois que o seu pedido de troca de lotação for homologado. 

Auditoria Interna (Reitoria)

Auditoria Interna (Reitoria)

Auditoria Interna (Reitoria)



2.3.  Tutorial  Servidor  -  Inserindo  as  Demandas  no  Levantamento  das
Necessidades de Desenvolvimento (LND) na Dimensão Individual

a) Se necessário, entre no sistema SIPPAGweb (https://sippag-web.ifal.edu.br/) com o seu login
e senha cadastrados conforme Tutorial Servidor - Cadastro no SIPPAGweb.

b) No canto inferior esquerdo da tela, clique no menu “desenvolvimento”.

c) Abrirá  a  tela  a  seguir,  com  um  formulário  a  ser  respondido.  Você  poderá  inserir  uma
demanda de capacitação por vez e pode inserir quantas forem necessárias. 

d) O Campo “Qual a sua necessidade de desenvolvimento?” é de preenchimento obrigatório. 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.  A necessidade é uma lacuna entre o  desempenho
esperado e o desempenho atual. Considere aspectos atuais do desempenho que precisam
ser resolvidos ou melhorados por uma ação de desenvolvimento.

REITORIA DO IFAL
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e) O  campo  “Quais  dados  atuais  ajudam  a  embasar  essa  necessidade?”  não  é  de
preenchimento obrigatório. Trata-se de um campo aberto para digitação, no qual você pode
justificar sua demanda de capacitação a partir de dados, informações ou comportamentos
observáveis. No ícone de ajuda (ponto de interrogação) que está ao lado da descrição do
campo,  você  encontrará  um exemplo  criado  pelo  próprio  SIPEC  e  que  está  descrito  no
manual do PDP redigido por eles.

f) O  campo  “Esta  necessidade  está  associada  a  qual  competência?”  é  de  preenchimento
obrigatório.  Abre  uma  caixa  de  seleção.  Você  deverá  selecionar  as  competências  que
pretende  desenvolver  e  que  melhor  se  encaixam  com  sua  necessidade  de
capacitação/desenvolvimento. Você pode escolher quantas competências achar necessário.
A lista de opções foi definida pelo SIPEC. Caso ache que nenhuma das opções tem relação
com sua necessidade, escolha a opção “outras não especificadas” .

sippag-

sippag-web.ifal.edu.br



f.1) Após selecionar todas as competências desejadas, clique no botão azul com o “sinal de 
visto”  que está no lado direito, conforme tela a seguir: 

f.2) Em seguida clique em “PROSSEGUIR”:

sippag-web.ifal.edu.br

sippag-web.ifal.edu.br



3. Tutoriais para as Chefias 

Para que a Chefia Imediata possa acessar as permissões como “Chefia de Setor” é necessário
ter realizado o cadastro, conforme disposto no “Tutorial Servidor - Cadastro no SIPPAGweb”.

Após realizar o cadastro, a DGP/CDCP deve alterar a permissão para “Chefia de Setor”. 
A DGP/CDCP passará as permissões para todas as chefias.

Quais são as permissões da Chefia de Setor no sistema SIPPAGweb:
a) Solicitar e visualizar pedidos de Desenvolvimento (LND);
b) Editar sua Necessidade de Desenvolvimento durante o período de preenchimento;
c) Realizar seus pedidos de alteração de lotação e/ou exercício;
d) Levantar e acompanhar suas Necessidades de Desenvolvimento;
e) Levantar e acompanhar as Necessidades de Desenvolvimento da sua Equipe de Trabalho;
f) Gerenciar o módulo de homologação das Necessidades de Desenvolvimento de sua equipe

de Trabalho (homologação).

3.1.  Tutorial  Chefia  -  Acesso  para  o  Levantamento  das  Necessidades  de
Desenvolvimento (LND) Coletivo

a) Para que a chefia imediata possa acessar as permissões como “Chefia Imediata” é necessário
ter realizado o cadastro, conforme disposto no “Tutorial Servidor - Cadastro no SIPPAGweb”
e a DGP/CDCP tenha registrado no sistema como “Chefia do Setor”.

b) Caso  não  apareça  a  opção  de  “HOMOLOGAÇÃO”,  a  partir  do  menu
SERVIDOR>Desenvolvimento,  conforme  tela  abaixo,  você  não  está  com  a  permissão  de
“Chefia do Setor”. Por favor,  entre em contato com a  DGP/CDCP/Reitoria,  a qual dará a
permissão a você.

c) A  chefia  deverá  se  reunir  com sua  equipe  de  trabalho  para  definir  as  Necessidades  de
Desenvolvimento previstas para 2022 e após lançá-las no SIPPAGweb.



d) Para  lançar  as  Necessidades  de Desenvolvimento  elencadas pela  equipe  de  trabalho  no
SIPPAGweb, você deve seguir o “Tutorial Servidor - Inserindo as Demandas no Levantamento
das Necessidades de Desenvolvimento (LND) Individual”. A única diferença é que para os
servidores cadastrados como Chefia Imediata, irá ter mais um campo, que corresponde a
“Quantidade prevista de servidores”, conforme imagem abaixo. Neste campo, você deverá
preencher  com  o  número  de  servidores  da  sua  equipe  que  pretende  participar  da
necessidade de desenvolvimento prevista.



3.2  Tutorial  Chefia  -  Homologação  dos  Pedidos  do  Levantamento  das
Necessidades de Desenvolvimento (LND) Individual e Coletivo 

Após  os  servidores  de  sua  equipe  de  trabalho  preencher  as  suas  Necessidades  de
Desenvolvimento previstas para 2022, você (chefia) deve deferir ou indeferir o pedido, a partir do
módulo HOMOLOGAÇÃO. Para realizar este passo, você deve seguir o tutorial abaixo.

a)  Entre  no  SIPPAGweb  (https://sippag-web.ifal.edu.br/)  com  o  seu  login  e  senha  cadastrados,
conforme imagem abaixo.

OBS.:  Caso  ainda não tenha  cadastro  no  sistema,  você deve  seguir  o  fluxo,  conforme “Tutorial
Servidor - Cadastro no SIPPAGweb”. Após, perdir para a DGP/CDCP vinculá-lo no sistema a “Chefia
do Setor”.

b) No canto inferior esquerdo da tela, clique no menu “Desenvolvimento”.

https://sippag-web.ifal.edu.br/


c)  Abrirá  a  tela  abaixo.  Clique  em “HOMOLOGAÇÃO”.  Você  terá  acesso  a  todos  os  pedidos  de
Necessidades de Desenvolvimento lançados pelos servidores da sua equipe. 

d) Neste momento, você, enquanto chefia imediata, tem o papel de deferir ou indeferir os pedidos
lançados pelos servidores, “Aprovando” ou “Reprovando”. Os pedidos pendentes de homologação,
estarão com o status “Em Análise”.

e)  Para  deferir  (Aprovar)  ou  indeferir  (Reprovar)  o  pedido  de  necessidade  de  desenvolvimento
preenchido pelo servidor, você deve clicar na “Ações” (lápis), conforme mostra a figura abaixo. 

f)  Após  clicar  no  “lápis”,  abrirá  uma  tela  com  o  resumo  do  pedido  da  necessidade  de
desenvolvimento  preenchida  pelo  servidor.  Neste  momento  é  preciso  DEFERIR  ou  INDEFERIR  o



pedido. Caso você queira DEFERIR, clique no “botão verde DEFERIR”, caso você queira INDEFERIR o
pedido, deve ser acrescentada uma justificativa no local “Motivo”. Após acrescentar a justificativa, o
sistema libera o botão “INDEFERIR”.

g) Ao “Deferir” ou “Indeferir” o pedido da Necessidade de Desenvolvimento do servidor, aparecerá a
seguinte tela de confirmação.

h) Após, o pedido da Necessidade de Desenvolvimento, aparecerá no menu como “Aprovado” ou
“Reprovado”.  Os  pedidos  que  ainda  não  foram  homologados,  continuarão  com  o  status  “Em
Análise”. Todos os pedidos com o status “Em Análise”, devem ser homologados.




