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Universidade Federal de Pelotas
Reitoria
Comissão Permanente de Pessoal Docente
Memorando-Circular nº 1/2022/CPPD/REITORIA
Ao(À) Sr(a).: Direção das Unidades Acadêmicas
Direções de Unidades Acadêmicas
Unidades Acadêmicas
Assunto: Complementação de informações das unidades ao RAAD 2021
Prezados,
Tendo em vista o surgimento de algumas dúvidas no preenchimento do RAAD 2021 no que tange ao
"descompasso" ano civil e ano acadêmico em relação a oferta e tempo de execução de disciplinas da
graduação 2021/1 e/ou 2021/2, e buscando uma forma de contemplar as múltiplas especificidades do
universo dos cursos, a CPPD orienta através do presente memorando:
1) Que cada unidade acadêmica anexe neste processo SEI, despacho único da unidade relatando as
situações em relação as atividades de ensino, de seus departamentos e/ou docentes que não estejam, do
ponto de vista da UNIDADE, contempladas no preenchimento do formulário RAAD 2021.
Ex: Na disciplina XX a carga horária prática referente ao semestre 2021/1 não pode ser executada por
xxx motivos.
2) Que durante o preenchimento do formulário RAAD, no campo deste formulário denominado
"OUTRAS ATIVIDADES", cada docente (que detalhou alguma especificidade) mencione o número do
presente processo SEI 23110.006364/2022-75
3) Que o presente processo seja mantido aberto nas UNIDADES até o encerramento dos prazos do
cronograma RAAD 2021
Salientamos que a complementação aqui mencionada é opcional, podendo os docentes e unidades
prosseguirem nos trâmites relativos ao cronograma RAAD sem a necessidade de envios de despachos.
Atenciosamente,
Prof a. Dra. Fabiane Borelli Grecco
Presidente da CPPD/UFPEL

Documento assinado eletronicamente por FABIANE BORELLI GRECCO, Professor do Magistério
Superior/Assoc./Tit., em 04/03/2022, às 17:09, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1608116 e
o código CRC B7ED6AD5.
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1816365&infra_sist…
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