
  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 

RESOLUÇÃO N.º 131, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2014 

Referenda e altera a Resolução n. 

130, de 20 de outubro de 2014 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL 

DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições 

legais e considerando a decisão do Conselho Superior na reunião do dia 4 de novembro de 

2014, 

RESOLVE: 

Art. 1º Referendar a Resolução n. 130, de 20 de outubro de 2014, que dispõe 

sobre a avaliação e fluxo de procedimentos para a concessão do Reconhecimento de Saberes e 

Competências (RSC), aos docentes pertencentes à Carreira de Magistério do Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico (EBTT) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 

Paulo. 
Art. 2º Incluir, no artigo 3º o Parágrafo Único: 

Parágrafo único. O docente que já usufrui de um dos níveis de RSC poderá 

pleitear novo RSC desde que atenda aos requisitos necessários. 

Art. 3º Esta resolução entra em vigor a partir desta data. 
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REGULAMENTO PARA A CONCESSÃO DO RECONHECIMENTO DE SABERES 
E COMPETENCIAS 

Introdução 

Art. 1º Este Regulamento dispõe sobre a avaliação e fluxo de procedimentos para 

a concessão do Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC), no âmbito do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), aos docentes pertencentes 

à Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT). 

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput deste artigo, será atendido o que 
determina a Lei nº. 12.772, de 28 de dezembro de 2012, a Lei nº. 12.863, de 24 de setembro 

de 2013, e a Resolução do Conselho Permanente do Reconhecimento de Saberes e 

Competências (CPRSC) nº. 1, de 20 de fevereiro de 2014, de acordo com os artigos que se 

seguem no presente Regulamento. 

Art. 2º O RSC não deve ser estimulado em substituição à obtenção de títulos de 

pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado). 

Art. 3º O RSC é definido em três níveis, e o docente candidato deverá pleitear um 

dos níveis, de acordo com a titulação acadêmica que possui no ato da solicitação, da 
seguinte maneira: 

IL. RSC-I: para docentes com graduação; 

HI. — RSC-II: para docentes com pós-graduação lato sensu; 

WI. — RSC-II: para docentes com título de mestre. 

Parágrafo único. O docente que já usufrui de um dos níveis de RSC poderá 
pleitear novo RSC desde que atenda aos requisitos necessários. (Incluído pela Resolução n. 
131, de 4 de novembro de 2014) 

Art. 4º A Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) organizará e 
conduzirá o processo para a concessão do RSC. 

Do Procedimento para Solicitação do RSC 

Art. 5º O docente candidato, ou o setor de Gestão de Pessoas do Campus, ou ainda 
outro setor indicado pelo Diretor-geral deverá protocolizar o pedido de RSC no SIGA- 
ADM como Processo e, em seguida, o docente deverá formalizar o pedido no nível de RSC 

pretendido, apresentando na ordem indicada: 
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I Capa do Processo aberto no SIGA-ADM, constando: nome completo do 

candidato, título (“CPPD-RSC”), assunto (nível pretendido do RSC, 

titulação atual do candidato, campus de lotação do candidato, CPF e 
SIAPE do candidato); 

H. Formulário de Requerimento de RSC preenchido (Anexo |); 

WI. Formulário de Identificação do candidato preenchido (Anexo II); 
IV. Comprovante da maior Titulação, para fins de solicitação do nível de RSC 

imediatamente superior, ou ato da concessão da Retribuição por Titulação 

(RT); 
V. Relatório descritivo, elaborado conforme o Art. 6º deste Regulamento; 

VI. Formulário de Pontuação preenchido (Anexo II): 
VIH. Versão atualizada do Sumário (Anexo IV); 

VII. Documentos comprobatórios das atividades/ocorrências constantes dos 
Anexos HI e IV; 

IX. Planilha de pontuação (Anexos V a VIH); 

X. Cópia impressa da Listagem dos documentos comprobatórios carregados 
pelo docente solicitante na nuvem do IFSP, módulo RSC do SUAP; 

XI. Midia eletrônica não regravável, contendo os documentos identificados nos 

incisos la X deste Artigo. 

81º O setor de Gestão de Pessoas do Campus ou outro indicado pelo Diretor-Geral 
efetuará a conferência, por meio de comparação, da Listagem de documentos inseridos na 
nuvem do IFSP com o Formulário de Pontuação (Anexo II) e com o Sumário (Anexo IV), 

de modo a verificar se os documentos constantes da Listagem estão indicados no 
Formulário de Pontuação e no Sumário, e vice-versa. 

82º Efetuados os procedimentos indicados nos incisos deste Artigo, caberá ao 
docente candidato a inserção de toda a documentação na nuvem do IFSP. 

83º Após a conferência, caso os formulários e a Listagem estiverem coincidentes, 
o docente candidato deverá preencher o formulário intitulado “Formulário de Solicitação de 
RSC”, disponível na página da CPPD, no sítio do IFSP. 

84º A cópia impressa dos documentos apresentados para formalização do RSC e a 
mídia eletrônica deverão ser arquivados na pasta funcional do docente candidato, em seu 
campus de lotação. 

85º No caso de o docente candidato estar em exercício na Reitoria do IFSP, a 
entrada do processo de solicitação do IFSP será feita pelo setor de Gestão de Pessoas da 
Reitoria. 

86º O setor de Gestão de Pessoas do campus ou outro indicado pelo Diretor-Geral 
enviará à CPPD uma lista semanal dos processos conferidos e arquivados. 

Art. 6º O relatório descritivo deverá informar as atividades da trajetória 
acadêmica, profissional, intelectual e de gestão ou outras relevantes do candidato ao RSC, 
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organizadas em ordem cronológica, e deverá conter: 

LÊ Descrição do itinerário de formação superior, pós-graduação, extensão e 
aperfeiçoamento e respectivas titulações e certificações; 

IH. Descrição da atuação docente; 
HI. Indicação e descrição de produção acadêmica, técnico-científica, literária, 

desportiva, cultural e/ou artística; 

IV. Descrição de atividades de prestação de serviços à comunidade; 
Va Indicação e descrição de atividades de administração; 

VI. Indicação de títulos, homenagens, prêmios e/ou aprovações em concursos; 
VII. Documentos comprobatórios, como descrito no Art. 7º deste Regulamento e 

seus incisos, devendo ser numerados e ordenados, conforme estabelecido no sumário 

(Anexo IV). 

81º. O relatório descritivo servirá de guia para os avaliadores e deve conter 
informações sobre os documentos que o acompanham e outras indicações que o candidato 
considerar relevantes para o seu processo de solicitação de RSC. 

$2º. Caso o docente candidato preencha os requisitos para a concessão do RSC em 
data anterior a 01 de março de 2013, deverá assinalar a opção de informação no campo 
apropriado do Sumário (Anexo IV). 

IL Caso a data seja posterior à mencionada no caput deste artigo, o docente candidato 
deverá informar, também no campo apropriado do mesmo anexo, o dia, mês e ano 
em que as condições foram satisfeitas. 

H. Em nenhuma hipótese a data da retroatividade tratada neste artigo poderá ser 
anterior à obtenção do título que habilita à solicitação no nível do RSC pretendido 
ou à data de seu ingresso na Carreira EBTT. 

Da Documentação Comprobatória 

Art. 7º Para efeitos de comprovação dos critérios estabelecidos nos Anexos V, VI 
e VII deste Regulamento, são considerados documentos válidos: 

I | Memorial firmado pelo docente, no caso previsto pelo Parágrafo Único deste 

Artigo. 

I. Os emitidos por meio do SIAPEnet; 

IH. Portaria ou Resolução emitida por Instituição Federal de Ensino; 

NI. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou contrato de trabalho; 

IV. Diplomas, certificados e declarações de conclusão, atas de apresentação de 
defesa de graduação e pós-graduação, emitidos por Instituição de Ensino; 

V. Documentos emitidos com certificação digital; 
VI. Certificados de cursos ou programas de capacitação; 
VI. Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) devidamente recolhidas; 

VIII. Documentos comprobatórios do exercício profissional correlato à sua 
formação; 

IX. Declarações oficiais de participação em bancas de seleção de servidores 
temporários, substitutos ou do quadro permanente; 
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X. Declarações de prestação de serviços emitidas por pessoa jurídica; 
XI. Comprovantes de publicações de obras, artigos e produções intelectuais, 

artísticas, culturais ou desportivas, incluindo trabalhos de conclusão de curso, 

dissertações e teses diferentes daquelas apresentadas para cumprir as 
exigências obrigatórias de titulação para a RT em que o docente se encontra; 

XII. Registros fotográficos, audiovisuais ou escritos de eventos artísticos, 

culturais ou esportivos. 

XIII. Documentos disponibilizados a partir do sítio institucional do IFSP, desde 
que indicados o endereço eletrônico, a data e hora de sua obtenção. 

XIV. Documentos emitidos para comprovar a prática da atividade/ocorrência em 
data posterior a 1º de março de 2003, desde que fornecidos por gestor da 
época de sua realização. 

Parágrafo único. Na ausência de documentação comprobatória de atividades 

desenvolvidas, para o período anterior a 1º de março de 2003, será facultado apresentar 
memorial descritivo, que deverá conter a descrição detalhada da trajetória acadêmica, 
profissional e intelectual do candidato ao RSC, ressaltando cada etapa de sua experiência. 

Do Processo Avaliativo da Solicitação 

Art. 8º O processo de avaliação da concessão do RSC será conduzido por 

Comissão Especial composta por 2 (dois) servidores da Carreira de Magistério do EBTT, 
sendo 1 (um) lotado no IFSP e 1 (um) lotado em outra instituição da Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica. 

81º Os membros internos da Comissão Especial deverão ser sorteados pela 

Comissão Permanente de Pessoal Docente — CPPD a partir do Banco de Avaliadores 
constituído por servidores da Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico, assegurada a publicidade dos procedimentos de seleção. 

$2º Os membros externos deverão ser sorteados a partir do Banco de Avaliadores, 
constituído por um cadastro nacional e único de avaliadores, servidores da Carreira do 
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, assegurada a publicidade dos 
procedimentos de seleção e de todos os avaliadores selecionados. 

83º São atribuições dos membros da Comissão Especial: 
I. Analisar o relatório descritivo e sua respectiva documentação comprobatória, 

em consonância com as normas definidas pelo CPRSC e com a 
regulamentação interna do IFSP; 

H. Verificar a pontuação obtida pelo candidato; 

HI. Solicitar ao candidato mais informações ou documentação, em caso de 

dúvidas; 

IV. Emitir parecer quanto ao deferimento ou indeferimento do pedido; 
V. Encaminhar para a CPPD do IFSP seu parecer conclusivo e fundamentado, 

indicando a data da obtenção dos requisitos necessários à concessão do RSC; 
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VI. Enviar o resultado da avaliação à CPPD em até 5 (cinco) dias úteis, contados a 

partir do envio da mensagem da CPPD, via correio eletrônico. 

$4º Caso ocorra divergência entre os membros da Comissão Especial quanto à data 
de início da concessão do RSC, prevalecerá a mais antiga. 

Art. 9º Após o recebimento do processo avaliado, a CPPD dará ciência do 
resultado ao candidato e o encaminhará para prosseguimento dos trâmites administrativos. 

Parágrafo Único. Ocorrendo o deferimento da concessão do RSC, caberá à CPPD 
e À DAPG emitir, preferencialmente em conjunto, o ato administrativo necessário e 
providenciar o encaminhamento do processo para que, em prazo não superior a 60 

(sessenta) dias, seja atualizado o valor da Retribuição por Titulação (RT) do docente 

candidato para fins de percepção financeira. 

Art. 10 Caso a concessão do RSC seja indeferida, o candidato poderá interpor 
recurso, dentro do prazo de, no máximo, 30 dias após a ciência do resultado, devidamente 
instruído com razões de fato e de direito, encaminhado à CPPD, que providenciará a 

composição de nova Comissão Especial, para análise por membros integrantes diversos 
daqueles que procederam à análise inicial. 

81º A composição de nova Comissão Especial, como mencionado no caput, 

obedecerá aos mesmos procedimentos para constituição da comissão inicial. 

82º Caso permaneça o indeferimento, novo recurso poderá ser interposto pelo 
candidato para avaliação final do CPRSC, obedecido o prazo e as condições definidos no 

caput deste artigo. 

83º Em caso de divergência entre o início da data da concessão indicada pelo 
docente candidato e a manifestada pela Comissão Especial, poderá ser interposto recurso 
que será analisado por um novo avaliador interno definido por sorteio pela CPPD. 

Art. 11 Os critérios qualitativos e quantitativos para concessão do RSC, em seus 
diferentes níveis, bem como seus fatores de pontuação e quantidade máxima de itens a 
atingir, são os descritos nos Anexos V, Vl e VII deste Regulamento. 

Parágrafo único. O sistema de pontuação é disciplinado da seguinte forma: 
I O valor máximo que poderá ser atingido pelo docente, em cada um dos níveis 

do RSC, é de 100 (cem) pontos, obtido pelo somatório da pontuação nas 
diversas diretrizes de mesmo nível; 

H. Para cada diretriz, é estabelecido o valor de 10 (dez) pontos, que poderão ser 

associados a um peso de 1 (um), 2 (dois) ou 3 (três), conforme indicado no 

Anexo VII. Portanto, a pontuação máxima possível em cada uma das 

diretrizes será de 10 (dez), 20 (vinte) ou 30 (trinta) pontos; 
HI. A pontuação total de uma diretriz será o resultado do somatório dos pontos 

obtidos nos critérios correspondentes a ela, sendo limitada ao valor máximo 
estipulado para cada diretriz, conforme referido no inciso anterior; 
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IV. Para fins de cálculo da pontuação total do docente, serão considerados os 
pontos obtidos em todo e qualquer critério disponível para pontuação, sendo 
limitada ao valor máximo de 300 (trezentos) pontos, considerando-se o 
somatório das diretrizes dos três níveis do RSC. 

V. Os pontos de cada critério de uma diretriz são calculados, efetuando-se a 

multiplicação do fator de pontuação pela quantidade de itens comprovados do 
critério, de acordo com a unidade de mensuração indicada no critério, cujo 
resultado será multiplicado pelo peso da respectiva diretriz; 

VI. O resultado final da pontuação em cada nível do RSC deverá ser um número 
inteiro; e caso não seja, será arredondado para o número inteiro imediatamente 

superior. 

Art. 12 No caso da existência de atividades aplicáveis a diretrizes diversas, caberá 

ao candidato indicar uma única delas para a pontuação. 

Parágrafo único. Excetua-se do previsto no caput deste artigo a atividade com 
unidade de mensuração de tempo, ficando vedada a utilização de períodos concomitantes 
em duas ou mais diretrizes. 

Art. 13 Para que a solicitação do candidato seja deferida, ela deverá atingir, no 
minimo, 50 (cinquenta) pontos, dos quais no mínimo 25 (vinte e cinco) devem ser obtidos 
no nível do RSC pleiteado, além de receber parecer favorável de, no mínimo, um membro 

da Comissão Especial. 

Disposições Gerais 

Art. 14 A solicitação do RSC ocorrerá em fluxo contínuo. 

Art. 15 A CPPD atenderá às solicitações de RSC por ordem de entrada, 
considerando-se a data de preenchimento do “Formulário de Solicitação de RSC”, indicado 

no $ 3º do Art. 5º deste Regulamento. 

Parágrafo único. A CPPD poderá atender, independentemente da ordem de 
protocolo, os candidatos que estiverem próximos da aposentadoria ou que estejam afastados 
por laudo médico de doença incapacitante e/ou limitante permanente. 

Art. 16 O setor de Gestão de Pessoas do Campus ou outro indicado pelo Diretor- 
Geral ficará responsável pelo arquivamento dos processos de solicitação de RSC. 

Art. 17 Caberá à DGP do IFSP analisar os casos em que haja necessidade de 

compatibilizar nomenclatura com relação às atividades realizadas em períodos diferentes, 
no caso de ocupantes de Cargos ou Funções, cuja análise deverá ocorrer antes do 
encaminhamento dos documentos à Comissão Especial. 

Art. 18 O candidato é responsável, a qualquer tempo, pela veracidade das 
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informações prestadas. A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentos 
verificadas durante o processo de solicitação do RSC poderá implicar o indeferimento do 
pedido por parte da Comissão Especial. 

Art.19 Para fins de comprovação, o período de docência será considerado desde o 
ingresso do servidor, bastando ao docente candidato ao RSC comprovar a sua data de 
ingresso na Rede Federal na condição de professor do Ensino, Básico, Técnico e 
Tecnológico ou de Primeiro e Segundo Graus. 

Parágrafo Único. Serão considerados para os fins previstos no caput, 
preferencialmente: 

IL Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, no caso de servidores com 
ingresso anterior à vigência da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

IH. Cópia da Portaria de Nomeação, obtida em documento entregue pela DGP, no 
SIAPENET, no Boletim de Serviço do IFSP ou em publicação no Diário 
Oficial da União. 

Art. 20 Eventuais alterações no teor deste Regulamento serão analisadas pelo 

Conselho Superior do IFSP, que opinará quanto à necessidade do encaminhamento ao 
CPRSC antes de sua entrada em vigência. 

Mm 

CU 
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ANEXO I 

REQUERIMENTO DE RSC 

A Comissão Permanente de Pessoal Docente 

  

Eu, . Professor 

da Carreira de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, 

matrícula SIAPE: ; EPF: a fim de pleitear a 

concessão do RSC nível |. venho requerer à Comissão Permanente de Pessoal Docente do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, nos termos da Resolução 

CONSUP nº 80/2014. o encaminhamento do meu relatório descritivo, declarando assumir a 

responsabilidade pela veracidade dos documentos apresentados nesse processo. 

NESTES TERMOS, PEDE-SE DEFERIMENTO, 

de de 
  

  

(ASSINATURA DO REQUERENTE) 

Aprovado pela Resolução n.º 130, de 20 de outubro de 2014
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ANEXO II 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE 
RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS 

  

Nome do Servidor: 
  

  
  

  

    
  

  

  

Data de nascimento: CPE: 

E-mail: Telefone: 

SIAPE: Classe: Nível: 

Campus de Lotação: 

Data de ingresso no Serviço Público Federal: 

Data de ingresso como efetivo no IFSP: RT atual: 
  

    Nível de RSC pretendido: ( )RSCI (JRSCII ()RSCII 
  

Protocolo SIGA nº: 
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ANEXO HI 

FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO 

  

Nome do Servidor: 

SIAPE: | Telefone: () | E-mail: 
Nível de RSC pretendido: ( )RSCI ()JRSCIL ()JRSCII 

  

  

    
  

Eu, o o . professor da carreira de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. após 
realização de retrospecto das minhas atividades profissionais e do arrolamento da documentação comprobatória, 

apresento à Comissão Especial de avaliação de RSC o quadro abaixo, sintetizando a pontuação obtida com minhas 

atividades. 

referente ao nível RSC 1 

Critério Arrolamento sucinto das atividades 

Subtotal 

referente ao nível RSC II 

Critério Arrolamento sucinto das atividades Pont obtida 

Subtotal 

referente ao nível RSC TI 
Critério | | Arrolamento sucinto das atividades Pontuação obtida 

  Subtotal 

Total 

Em sintese, a pontuação obtida no nível RSC pretendido foi de * pontos, e a pontuação total obtida foi de 

pontos, 

soesEi son sapas arame raniçã inn desarma Brasas 

(ASSINATURA DO REQUERENTE) 
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ANEXO IV 
SUMÁRIO 

Nome 

de 

Campus de 

Retribui Titu Atual 

Número do Nº Critério Descrição do Documento Comprobatório 
documento 

  
( ) Os requisitos para a concessão do RSC no nível pretendido foram atingidos em data anterior a 
01 de março de 2013. 

() Os requisitos para a concessão do RSC no nível pretendido foram atingidos em 

CUM 
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Planilha de Pontuação 

Regulamento RSC - IFSP: Tabela de critérios e pontuações (Anexos V, VI, VII) 
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processos seletivos, em bancas de avalação sc adéemica e/ou de comcurtos. grufes da fatais, 
vo RaS MCNCAS COM aluna. progetos da indareasa institucional de emino, pesquea externa do a/ou movação 
práficas pedagógeas de reconhecida reteváncia 

de protótpos, depósitos aicu ragatros da proprecdade misisctual 

da eventos cieilcos, Mec roligeos. maportivos socias Mantrógacos Cu culturas 

athacdades profissonam de ensino, pesquaa. adorado cu rcvação tecroligea 

Duiros concursos publicos 

de orientação profedihal ou mcadimis para parte paço de Pessoas dm quantos esporos, artmbcos 

« Cursos de capacitação na área de inierense institucional 

ada porte ameno cas atualiza ho profissional com carga horária minma da 1 

da pós-graduação lato sensu cursada com aprovegamento, exceto aqueias cbédas para pontuação ro 

sm conferências, palestras, semunánca, sempésios, COQuos, congressos cu putos eventos de 
na dra de atação 

em ingua estrangerd 

medaldades de educação 

Menicos, EJA de Koemação cial 4 cortnuada (FIC), da formação da professoras, bachareiados, icencaturas. 
ou pés «graduações lato pu airicio sermu 

munastrados fora da carga horária semanal Pronatec, Etec Brasi ou puros cursos de mesma natureza 

= Muação de ciattes e 
h RSc 

tar em atividades regularos provatas gm Mol, estntuto cu regimento 

huplanta am mtradades regulares prevetas mm doi, estafudo cu regumanto 

tdar am conselhos de cias: 

  

profissoral 

nuplente em consehos de classe profissonal 

prendendo cu diretor mm gestho sircical   
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pestho sircdcal 

proceasa acdminiair ato descipânas nindicância cu protesto bico 

deservolado no dmisto do Adnstero da Educação ou cuira representação em nel racional relsconada 

ou prupo de rabadho Se carter pedagóuo pu da rucieos docentes astruturanios 

du grupo de trabalho de cunho mutêucaral 

+ Produção de material dadásco elcu implantação de ambientes de aprendizagem nas atividades de 

De apostilas, iuroa ciddficos, apresentações, menus, roteros Mencos culuram. desporos ou 
e objetos de aprendi agem 

micu implantações de amisendes da ensro/aprencizagem feios ou vrtuais, latormbóros. cficinas. estudos 
para práticas mtgrortas cu culturais 

- Atuação na gestão académica e anstiticmonal, contemplando o impacto de suas ações nas 

retioe, diretor-geral da Campus ou pró-redor 

diretor Lisbêmmico, perenea bu abbetgores 

pratficada cu não grabficada ce coorderação da área, de Curso ou da atradades admmmiratvas nomepados 
Campus 

embancas de avaliação acadêmica eicu de concursos 

barcas de concursos publicos 

mou Coração de provas o CONCUROR Publicos ou processos beletwcs de seina 

barcas de seleção de professores subetiuios femporános 

avaliações do programa CERTFE ou equivalentes 

barcas de rabahos de conchado de cursos bracos cu de graduação 

barcas de bababes do corckeaão em curtos da pós-graduação 

procacisos da avaliação de progtoa protótipos ou rvanções 

drea de interesse, além daquela que o habita e define o nivel de R5€ 

praduação corcâvida com aprovstamento. com aucação daquelas utigradas para portuação no criáno 50 

de Trabalho de Conclndo de Cursos Técrcos 

De trabalhos de conchinão de cursos de graduação 

da trabaihos da concisão de cursos de pós-graduação 

acomparhamanto cu supervado da ersino, pesquisa ou esteredo 

acoemparbarmanto cu superado da nividades arracurmculares arteficas, culturas cu esportivas 

de esligos curriculares cbrgatórica cu não 

abusos, rraric dados em cursos ca rresciaicdade da ersino a distdrcia na concição da buéce 

pesquisa e quieráão nos diversos rámia a modalidades da educação 

  tótpos, depósitos elou 

protótipo, software não registrado ou tirdares 

muchos de movação lenológea ou aticdades correlatas 

Campus cu pró-radora am commnsões para elaboração da documentos inatfucoram   
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parequtcoa,   

mambro da equps de progetos de emo, pesquisa, revação tecrológea, asemsbo, artmtcos. 
ra própria restituição 

Rope tu cce danado dia Pronto 

uividades insterdas Ho quarcicia da deução. assessoramento chefia, coordarmação na própria institação 

Meenológicos, esportivos, socuas aeiou cuiturais 

de COnorárcias, CONQUESSOS SPOÓLCS  WOrELhOpE, Leminános, astra cu equivalentes 

interesse, além daquela que o habéita e define 

de aporteçoamento ou especalização 

ecplnas cortadas am programa da mestrado não conciuido 

amu Dou transferência de tecnologias com aphcações nos telores cia industria, do comércio, 
serviços. de entro, de priques ou de irteriho 

da trarestarônc ia cia focnoioçãa a bcane iamario 

» Desenvolvimento de pesquisas e aplicação de métodos « leenclogias educacionais que proporcionem 
ea integração de contwúdos acadêmicos na educação profissional e tecnológica ou 

de implantação de projetos pedagegicos (PPC | de novos cursos 

comando de elaboração de projetos padagéqeos de cursos técnicos, de graduação cu pés-gradiação 

comando de elaboração de projetos padagegaros de cursos de formação racial a continuada (FIT) 

eedasgógus ca de curtos 

comendo de retormaação ce projetos pecdagóqu: oa de curto fé ricos 

comesão de reformulação de projetos pedagógeos de cursos de formação iscial e continuada (FIT) 

  

etetiva na elaboração de documento merteador de poltica mattuciol cu ma elaboração ca 
mestução 

de apos pedagóges de acompanhamento da atividade docente q crieetação ciscamta visando gararer 
ebjatvos dos diversos projetos padagógeos da curso 

nos prócessos da armina. prequna é aversão ros diversos nhea a modaldades de educação 

atividades ineranhes no anprcício de direção assessoramento chefia, coordenação na própra iaitiação 

e atividades de extensão que proporcionem a articulação 

de recuroa externos para projetos de pesquea, riovação iscrclógea cu extensão 

cu parde poção de mucieo ce irevação tecroiógica 

de cursos de exersão 

prupo de pesquea 

processos de avalação de projetos. protótipos cu inverições 

mem prog che pertquatnaa, iriceraç o fome endoçaca cus mbprra eo gem pac ia cum Curar Are it ap 

Proqeos da pasguena Chu anca ão toe noiógica com culras restituições   
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equipe diretiva visando a implantação de unidades de emana 

em projetos de pesquisa exiensão ou inovação tecnoligeca Com cutras muitiações 

am comiado ce slatoração & negociação da acordos cu convênios raconar ou rtamacionas. usando 
de ações ce emtuno, exbernão pesquisa e inovação tec nologel 

inda becrecam inbecranc iorais, visando q desemechvimento de parcmriam 

eu corro de cooperação mimacoram 

menca e sou lrabafhos especializados de gestão certa, lecnoligca cu culural prestacca 
pablo ota poriaedass 

Ou asSessCrias espocisbradas da gestão Ciirtlica becrciógaa ou cullural prestadas a ramtuações 
riarmacionas. publcas cu privadas 

da cursa guide esbiuio Nacional de Estudos 4 Prequess Educacias Arias Toindry (MEP) ou pula 

sem acordos, iradhvicdades cus Cohab he e olambentia es cho raitiarara e upentFica em oie red er surdo 

Dutorgados por mstituções publicas ou provadas, por atridades profesoras académicas, cenicas artmtcas, 

cacrgadas pr irilmuções publicas cu privadas. por atidades peofmbicram académicas. 
-asportvas ou culuras 

Clevos, midias, vles espocimizados Gerira outras pubticações) 

tro espacintrado 

Mcrága chá Mora des pe Lg aco 

nas brega de eráino. prigues cu antenado 

cita! de extermão cooperativo com imituções parcesas 

de erterado [vatas, eventos exiemos, parcenas, ações soca cu cubos semdares | 

o projeto da extermão 

protocoios miarumis rota aicu comunicado tcrco 

redatáno co persquesa terna 

miricto sento, na deva de interesse, além daquela que 

com agrovetamento, asceto aquelas Dbtrias para pontuação   
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Resumo dos Pontos 

Resumo da Pontuação - Anexo VIII 

Experiência na área de formação eiou atuação do docente, anterior ao ingresso na Instituição, contemplando o impacto 

- Cursos de na área de interesse institucional 

nos diversos níveis e modalidades de 

- Atuação em comissões e representações Institucionais, de classes e profissionais, contemplando o Impacio de suas 

de material didático e/ou impl Ho de ambi de nas atividades de ensino, I 

- Atuação na gestão acadêmica e institucional, contemplando o impacto de suas ações nas demais diretrizes dispostas 

em bancas de acadêmica eiou de concursos 

graduações, na área de interesse, além daquela que o habxlita e define o nivel de RSC pretendido, no âmbito 

E do discente em atividades de 

no desenvolvimento de erou intelectual 

- de trabalho e oficinas institucionais 

» Participação no desenvolvimento de projetos, de interesse institucional, de ensino, pesquisa, extensão eiou inovação 

no desenvolvimento de de reconhecida relevância 

na de eventos sociais eiou culurais 

- Outras pós-graduações lato sensu, na área de interesse, além daquela que o habilita e define o nivel de RSC 

elgu 

- Desenvolvimento, e transferência de 

- Desenvolvimento de pesquisas e apl ão de métodos e is que pr a 

e a integração de ih e tecnológica ou na educação 

- Desenvolvimento de pesquisas e de extensão que pa à ão instituci comos 

a em etou alividades com outras 

em atividades de assistência técnica nacional e/ou intemacional 

acadêmica etou nas atividades de extensão eiou 

- Outras pós-graduações siricto sensu, na de interesse, além daquela que o habilita e define o nivel de R5C 

Vl 
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