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CARTA ABERTA DA CNDP A TODOS OS DIRIGENTES DE 

PESSOAL DAS IFES 

 

 

Considerando as orientações disponíveis no Decreto nº 9.991/2019 e Instrução Normativa nº 

201/2019, desejamos pelo presente expor e solicitar aos dirigentes de pessoal das IFES que 

considerem a participação de suas equipes de trabalho atuantes na área de gestão de pessoas no 39º 

Encontro Nacional de Dirigentes de Pessoal e Recursos Humanos das IFES (ENDP), a ser realizado 

em 2020.  

Como é de conhecimento de todos, o evento é promovido pela Comissão Nacional de 

Dirigentes de Pessoal e Recursos Humanos das Instituições Federais de Ensino (CNDP) e organizado 

por uma comissão interinstitucional. O tema central do 39º ENDP será “Inovação e Criatividade na 

Gestão de Pessoas” e promoverá debates sobre a importância do pensamento criativo e inovação, por 

meio da troca de experiências e disseminação de ideias inovadoras e boas práticas, além de painéis, 

reuniões técnicas de trabalho e palestras sobre os principais temas relacionadas ao desenvolvimento 

da gestão de pessoas nas Instituições Federais de Ensino Superior. 

A CNDP está em processo de reestruturação da proposta para que o evento agregue ainda 

mais valor aos participantes, considerando custos, programação, período e logística para sua 

realização. Assim, ficamos felizes em informar que já possuímos 403 pré-inscritos e estima-se que 

cerca de 600 participantes estejam conosco em 2020.  

Certos da atenção e colaboração de Vossa Senhoria no fortalecimento desse importante espaço 

de diálogo e formação, nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos e agradecemos a 

atenção e apoio nesse momento. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Victor Daniel de Oliveira e Silva 

Presidente da Comissão Nacional de Dirigentes de Pessoal e Recursos Humanos das Instituições 

Federais de Ensino – CNDP 

Pró-reitor Adjunto de Gestão de Pessoas - UFRA 
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