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Universidade Federal de Pelotas 

Reitoria 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

Coordenação de Desenvolvimento de Pessoal 
Núcleo de Capacitação 

Seção de Ações em Educação
Memorando-Circular nº 19/2021/SAE/NUCAP/CDP/PROGEP/REITORIA
Ao(À) Sr(a).: Unidades Acadêmicas e Administrativas

 
Assunto: Levantamento de Necessidades de Capacitação 2022

  
Prezados(as),
 
Atendendo a exigência do Decreto nº 9.991 de 28/08/2019, que dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas (PNDP), a

Coordenação de Desenvolvimento de Pessoal (CDP) está dando início ao processo de Levantamento de Necessidades de Capacitação (LNC) para o ano de
2022.

Importante esclarecer que o LNC poderá ser enviado pelo Coordenador ou Chefe de departamento/colegiado, sendo facultativa a aprovação do
Diretor ou Pró-Reitor, de acordo com o regramento interno de cada unidade.

Num primeiro momento, solicitamos que informem, neste processo, impreterivelmente, até 25 de junho próximo, endereço de e-mail do(s)
responsável(is) na Unidade pelo envio do LNC à Seção de Ações em Educação (SAE), para que seja enviado link de acesso aos formulários que serão
utilizados para o levantamento.

Assim, em razão do acordado internamente, poderão ser informados mais de um endereço de e-mail por Unidade.
A CDP se coloca à disposição por meio do sistema de atendimento (atendimento.ufpel.edu.br) ou telefones 3284-3979 ou 3284-3980 para os

esclarecimentos que se fizerem necessários.
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por JULIANE ALVES RIBEIRO DE MOURA, Chefe, Seção de Ações em Educação, em 16/06/2021, às 14:32, conforme
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horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CYNTHIA OLIVEIRA DA ROSA, Coordenadora, Coordenação de Desenvolvimento de Pessoal, em 16/06/2021, às
14:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1332967 e o código CRC 9690DA66.

Referência: Processo nº 23110.018153/2021-02 SEI nº 1332967
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