Processos para a CIAD pelo SIPAC (Atualizado em 01.03.2021, de acordo com o
MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 21/2021 – PROAPLADI)
 Pode ser enviado com 60 dias de antecedência, entretanto, a CIAD só
poderá emitir seu Parecer a partir da data em que o docente completar o
interstício de 24(vinte e quatro) meses de efetivo exercício no nível, como
consta no MEMORANDO CIRCULAR Nº 196/2020 – REI, enviado a todos os
docentes em 15/05/2020.
Procedimentos:
1. O Docente reúne todos os documentos relacionados a sua progressão:
1.1 Cópia da portaria de nomeação ou da última progressão/promoção;
1.2 Declaração do SIGAA dos tempos de aula ministrados pelo(a) Docente durante o
interstício (Dois últimos anos).
*Importante: Incluir grade de horário do ano vigente, pois o SIGAA só tem “Declarado”
anos anteriores.
1.3 Cópia do Plano Remoto de Trabalho cadastrado no SIPAC.
1.4 Cópias dos documentos comprobatórios das atividades realizadas no interstício da
progressão solicitada, organizados, preferencialmente, na ordem em que aparecem no
formulário de avaliação de desempenho da CIAD.
(Dica: Insira até 05 (cinco) documentos comprobatórios para cada item da tabela de
avaliação. Apenas um é necessário para a pontuação, mas a comissão sinaliza na
tabela até cinco documentos.)
2. Todos os itens acima devem ser digitalizados e organizados em UM ÚNICO
arquivo, com as páginas numeradas, em PDF e com um índice)
3. Cadastrar documento via SIPAC.
3.1 Logar no SIPAC> Mesa virtual> Documentos> Cadastrar Documento

3.2 Preencher o Tipo do Documento:
Tipo do Documento: FORMULÁRIO DE ABERTURA – PROGRESSÃO/PROMOÇÃO
DOCENTE CIAD/CTUR no SIPAC
Assunto do Documento (CONARQ): 023.03 - ASCENSÃO E PROGRESSÃO
FUNCIONAL (REESTRUTURAÇÕES E ALTERAÇÕES SALARIAIS)

Clicar em: Escrever documento
Clicar em: Carregar modelo
Preencher o formulário com os dados do Docente.
Adicionar a assinatura do Docente
Clicar em: Assinar
Clicar em: Continuar
4. Anexar Arquivos
Anexar o arquivo em PDF com todos os documentos (ÍTEM 2 DESSE TUTORIAL)
CLICAR EM CONTINUAR

5. Informar interessados no documento - (Pelo menos 01 interessado deve ser
inserido)

6. Movimentação inicial
Unidade de destino: SEÇÃO
(12.28.01.00.42)
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7. Confirmação

8. Comprovante

Comissão da CIAD:
Rosana Petinatti (Presidente)
Cris Weber
Fernanda Travassos
Luiz Timotheo
Sônia Marques
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