
 

 

 

Anexo 1 – Requerimento para Promoção Docente à Classe D, com denominação de 

Professor Associado da Carreira do Magistério Superior na UFCSPA, Nível 1 

 

Processo nº _____________/________- ______. 

 

Ilmo(a). Sr(a).  

Presidente da CPPD 

 

Eu, ______________________________________, SIAPE nº ____________, abaixo 

assinado, professor da UFCSPA, doutor desde ___/___/___, lotado no Departamento de 

____________________________________, tendo obtido minha última progressão 

para o nível 4 da classe C (Professor Adjunto) da Carreira do Magistério Superior em 

___/___/___, encaminho processo de avaliação, nos termos do “Regulamento para 

promoção de docentes à Classe D, com denominação de Professor Associado da 

Carreira do Magistério Superior na UFCSPA, Nível 1”. 

 

 

Porto Alegre_____/__________/________ 

 

 ___________________________________ 

                                                          (assinatura) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Para uso da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) 

 

Ao interessado em ___/___/___ para as seguintes providências: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Retorno à CPPD em ___/___/___. Despacho: 

 

Despacho final da CPPD: 

  

Este processo, recebido em ___/___/___, está de acordo com o “Regulamento para promoção 

de docentes à Classe D, com denominação de Professor Associado da Carreira do Magistério 

Superior na UFCSPA, Nível 1”. Contém as informações fornecidas pelo postulante e a 

documentação comprobatória correspondente. 

 

(   )  À Comissão Examinadora  em ___/___/___. 

 

____________________________________________________________________________ 

(assinatura e carimbo da CPPD) 

 

 



 

 

 

 

Despacho da Comissão Examinadora  

 

Os membros da Comissão Examinadora para a promoção de docentes à Classe D, com 

denominação de Professor Associado da Carreira do Magistério Superior na UFCSPA, 

Nível 1, nomeados pelo CONSEPE conforme Resolução nº _____/______, após a 

avaliação de desempenho do docente postulante, nos termos do Regulamento, 

consideram o docente: 

 

(  ) apto à promoção,  

recomendando o processo à homologação do CONSEPE em ____/____/____. 

 

(  ) não apto à promoção pelos seguintes motivos: 

  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

recomendando as seguintes providências em ___/___/___: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Assinatura dos membros da Comissão Examinadora 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

Revisões posteriores serão anotadas na folha de despachos do processo. 


