
M INISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 

RESOLUÇÃO N.0 130, DE 20 DE OUTUBRO DE 2014 

Aprova o Regulamento para a 

concessão do Reconhecimento de 

Saberes e Competências aos 

docentes pertencentes à Carreira de 

Magistério do Ensino Básico. 

Técnico e Tecnológico do Instituto 

Federal de Educação. Ciência e 

Tecnologia de São Paulo. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO fNSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições 
legais, 

RESOLVE: 

Art. 1 o Aprovar ad referendum o Regulamento que dispõe sobre a aval iação 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, na 
fmma dos anexos. 

A11. 2° A partir da presente data, os processos protocolados até 27 de outubro 
de 2014 poderão utilizar como base legal os tennos do regulamento aprovado pela Resolução 
n. 80/2014 ou os estabelecidos nesta resolução. 

Art. 3° De acordo com o estabelecido no artigo anterior, tica revogada, a partir 
de 28 de outubro de 2014, a Resolução n.0 80, de 7 de julho de 2014. 

Art. 4° Esta resolução entra em vigor a partir desta data. 

EDUARDO ANTONIO MODENA 

  

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

RESOLUÇÃO N.º 130, DE 20 DE OUTUBRO DE 2014 

Aprova o Regulamento para a 
concessão do Reconhecimento de 

Saberes e Competências aos 

docentes pertencentes à Carreira de 

Magistério do Ensino Básico, 
Técnico e Tecnológico do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de São Paulo. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL 

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

legais, 
RESOLVE: 

Art. 1º Aprovar ad referendum o Regulamento 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, na 

forma dos anexos. 

Art. 2º A partir da presente data, os processos protocolados até 27 de outubro 

de 2014 poderão utilizar como base legal os termos do regulamento aprovado pela Resolução 

n. 80/2014 ou os estabelecidos nesta resolução. 

Art. 3º De acordo com o estabelecido no artigo anterior, fica revogada, a partir 

de 28 de outubro de 2014, a Resolução n.º 80. de 7 de julho de 2014. 

Art. 4º Esta resolução entra em vigor a partir desta data. 

POW a 
EDUARDO ANTONIO MODENA
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REGULAMENTO PARA A CONCESSÃO DO RECONHECIMENTO DE SABERES 
E COMPETÊNCIAS 

Introdução 

Art. 1 o 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 Can·eira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTI). 

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput deste artigo, será atend ido o que 
determina a Lei n°. 12.772, de 28 de dezembro de 2012, a Lei n°. 12.863, de 24 de setembro 
de 2013, e a Resolução do Conselho Pennanente do Reconhecimento de Saberes e 
Competências (CPRSC) n°. 1, de 20 de fevereiro de 2014, de acordo com os artigos que se 
seguem no presente Regulamento. 

Art. 2° O RSC não deve ser estimulado em substituição à obtenção de títulos de 
pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado). 

Art. 3° 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: 

I. RSC-1: para docentes com graduação; 

Il. RSC-11: para docentes com pós-graduação lato sensu; 

UI. RSC-III: para docentes com título de mestre. 

Parágrafo único. O docente que já usufmi de um dos níveis de RSC poderá 
pleitear novo RSC desde que atenda aos requisitos necessários. (Incluído pela Resolução n. 
13 I . de 4 de novembro de 20 14) 

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

Do Procedimento para Solicitação do RSC 

Art. 5° 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: 

Aprovado pela Resolução n. 130, de 20 de outubro de 2014 Referendado e alterado pela Resolução n. l31, de 4 de novembro de 2014 
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REGULAMENTO PARA A CONCESSÃO DO RECONHECIMENTO DE SABERES 
E COMPETÊNCIAS 

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: 
I. RSC-I: para docentes com graduação; 

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

HW. 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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1. 

li. 
III. 
IV. 

Capa do Processo abe1to 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); 

Formulálio de Requerimento de RSC preenchido (Anexo I); 
Formulário de Identificação do candidato preenchido (Anexo 11); 
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 confonne o Art. 6° deste Regulamento; 
F01mulário de Pontuação preenchido (Anexo III); VI. 

VIL 
Vlll . 

IX. 
X. 

X I. 

Versão atualizada do Sumá1io (Anexo IV); 
Documentos comprobató1ios das atividades/ocOITências constantes dos 

Anexos III e TV; 
Planilha de pontuação (Anexos V a VIII); 
Cópia impressa da Listagem dos documentos comprobatórios can·egados 

pelo docente solicitante na nuvem do IFSP, módulo RSC do SUAP; 
Mídia eletrônica não regravável, contendo os documentos identificados nos 

incisos I a X deste A1tigo. 

§1° 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 inse1idos na 
nuvem do IFSP com o Formulário de Pontuação (Anexo III) 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. 

§2° Efetuados os procedimentos indicados nos incisos deste Aitigo, caberá ao 
docente candidato a inserção de toda a documentação na nuvem do IFSP. 

§3° Após a conferência, caso os formulários e a Listagem estiverem coincidentes, 
o docente candidato deverá preencher o formulário intitulado " Fom1ulário de Solicitação de 
RSC", disponível na página da CPPD, no sítio do IFSP. 

§4° A cópia impressa dos documentos apresentados para fonnalização do RSC e a 
mídia eletrônica deverão ser arquivados na pasta funcional do docente candidato, em seu 
campus de lotação. 

§5° 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. 

§6° 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. 6° O relatório desc1itivo deverá inf01mar as atividades da trajetória 
acadêmica, profissional, intelectual e de gestão ou outras relevantes do candidato ao RSC, 

Aprovado pela Resolução n. 130, de 20 de outubro de 2014 Referendado c alterado pela Resolução n.l31 , de 4 de novembro de 2014 

(j)JJ 

Be
 

INSTITUTO FEDERAL 
SAM PAO 

I Capa do Processo aberto no SIGA-ADM, constando: nome completo do 
candidato, titulo (“CPPD-RSC”), assunto (nível pretendido do RSC, 

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

IH. Formulário de Requerimento de RSC preenchido (Anexo 1); 
HI. Formulário de Identificação do candidato preenchido (Anexo IN); 

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); 
VII. Versão atualizada do Sumário (Anexo IV); 

VIII. Documentos comprobatórios das atividades/ocorrências constantes dos 
Anexos Ill e IV; 

IX. Planilha de pontuação (Anexos V a VIID; 
X. Cópia impressa da Listagem dos documentos comprobatórios carregados 

pelo docente solicitante na nuvem do IFSP, módulo RSC do SUAP; 

XI. Mídia eletrônica não regravável, contendo os documentos identificados nos 
incisos [a 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 III) 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, 

Aprovado pela Resolução n. 130, de 20 de outubro de 2014 Referendado e alterado pela Resolução n.131, de 4 de novembro de 2014 UV



r.• ••• -~~ ~~ OftDfAA L 

organizadas em ordem cronológica, e deverá conter: 
I. Descrição do itinerário de formação supetior, pós-graduação, extensão e 

aperfeiçoamento e respectivas titulações e certificações; 
II. Desctição da atuação docente; 

lll. Indicação e descrição de produção acadêmica, técnico-científica, literátia, 
desportiva, cultural e/ou a11ística; 

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

VI. Indicação de títulos, homenagens, prêmios e/ou aprovações em concursos; 
VII. Documentos comprobatóri os, como descrito no AI1. 7° deste Regulamento e 

seus incisos, devendo ser numerados e ordenados, confonne estabelecido no sumátio 
(Anexo IV). 

§1 °. O relatório descritivo servirá de guia para os avaliadores e deve conter 
infotmações sobre os documentos que o acompanham e outras indicações que o candidato 
considerar relevantes para o seu processo de solicitação de RSC. 

§2°. 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 infonnação no campo 
apropriado do Sumário (Anexo IV). 

I. Caso a data seja posterior à mencionada no caput deste m1igo, o docente candidato 
deverá informar, também no campo apropriado do mesmo anexo, o dia, mês e ano 
em que as condições foram satisfeitas. 

II. 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 CatTeira EBTT. 

Da Documentação Comprobatória 

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

I. Memorial finnado pelo docente, no caso previsto pelo Parágrafo Único deste 
AI·tigo. 

I. Os emitidos por meio do SIAPEnet; 
li. Pot1aria ou Resolução emitida por Instituição Federal de Ensino; 
III. Ca11eira 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; 
VII. Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) devidamente recolhidas; 
VIII. Documentos comprobatórios do exercício profissional cmTelato à sua 

fonnação; 
IX. Declarações oficiais de pat1icipação em bancas de seleção de servidores 

temporários, substitutos ou do quadro permanente; 
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organizadas em ordem cronológica, e deverá conter: 
E Descrição do itinerário de formação superior, pós-graduação, extensão e 

aperfeiçoamento e respectivas titulações e certificações; 
II. Descrição da atuação docente; 

HI. Indicação e descrição de produção acadêmica, técnico-cientifica, literária, 
desportiva, cultural e/ou artística; 

Iv. Descrição de atividades de prestação de serviços à comunidade; 
WE: Indicação e descrição de atividades de administração: 

VI. Indicação de títulos, homenagens, prêmios e/ou aprovações em concursos; 
VI. 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. 

82º. 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). 

I 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. 

IH. 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; 

H. Portaria ou Resolução emitida por Instituição Federal de Ensino; 
HI. 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; 
VII. 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, 

attísticas, 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 espottivos. 

XIII. Documentos disponibilizados a pattir 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/ocmTência em 
data postetior a 1 o de março de 2003, desde que fornecidos por gestor da 
época de sua realização. 

Parágrafo único. Na ausência de documentação comprobatótia de atividades 
desenvolvidas, para o período antetior a I o de março de 2003, será facultado apresentar 
memorial descritivo, que deverá conter a desctição detalhada da trajetótia acadêmica, 
profissional e intelectual do candidato ao RSC, ressaltando cada etapa de sua experiência. 

Do Processo Avaliativo da Solicitação 

Art. 8° O processo de avaliação da concessão do RSC será conduzido por 
Comissão Especial composta por 2 (dois) servidores da CatTeira de Magistétio do EBTT, 
sendo I (um) lotado no IFSP e 1 (um) lotado em outra instituição da Rede Federal de 
Educação Profissional , Científica e Tecnológica. 

§1° Os membros intemos da Comissão Especial deverão ser sotteados pela 
Comissão Pennanente de Pessoal Docente - CPPD a pa1tir do Banco de Avaliadores 
constituído por servidores da CmTeira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico, assegurada a publicidade dos procedimentos de seleção. 

§2° Os membros extemos deverão ser sorteados a pattir 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. 

§3° São atribuições dos membros da Comissão Especial: 
L Analisar o relatório descritivo e sua respectiva documentação comprobatótia, 

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

II. Vetificar a pontuação obtida pelo candidato; 
Ill. Solicitar ao candidato mais infmmações 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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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; 

XH. 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, Cientifica 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. 

82º 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: 
Il Analisar o relatório descritivo e sua respectiva documentação comprobatória, 

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

II. Verificar a pontuação obtida pelo candidato; 
II. 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 
pa1tir do envio da mensagem da CPPD, via cotTeio eletrônico. 

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

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

Parágrafo Único. Ocon·endo 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. 

§ l 0 A composição de nova Comissão Especial, como mencionado no caput, 

obedecerá aos mesmos procedimentos para constituição da comissão inicial. 

§2° Caso pennaneça o indefetimento, novo recurso poderá ser interposto pelo 
candidato para ava liação final do CPRSC, obedecido o prazo e as condições defin idos no 
caput deste artigo. 

§3° 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 so1teio 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, VI 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 direttizes de mesmo nível; 

li. Para cada direhiz, é estabelecido o valor de I O (dez) pontos, que poderão ser 
associados a um peso de I (um), 2 (dois) ou 3 (três), conforn1e indicado no 
Anexo VIII. Portanto, a ponntação máxima possível em cada uma das 
direttizes será de 10 (dez), 20 (vinte) ou 30 (ttinta) pontos; 

III. A pontuação total de uma diretiiz será o resultado do somatório dos pontos 
obtidos nos critérios cotTespondentes a ela, sendo limitada ao valor máximo 
estipulado para cada diretriz, confonne referido no inciso anterior; 
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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. 

84º 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. 

$1º 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, VI e VII deste Regulamento. 

Parágrafo único. O sistema de pontuação é disciplinado da seguinte forma: 
IL |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; 

II. 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 VIII. 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 critélio 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 clitério 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 ctitélio, cujo 
resultado será multiplicado pelo peso da respectiva diretliz; 

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 diretri zes diversas, caberá 
ao candidato indicar uma única delas para a pontuação. 

Parágrafo único. Excetua-se do previsto no caput deste ar1igo a atividade com 
unidade de mensuração de tempo, ficando vedada a utilização de períodos concomitantes 
em duas ou mais direttizes. 

Art. 13 Para que a solicitação do candidato seja deferida, ela deverá atingir, no 
mínimo, 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. 

Dispos ições 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 "Fom1ulário de Solicitação de RSC", indicado 
no § 3° do Art. 5° 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 pennanente. 

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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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 
mínimo, 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 afinnativas 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 P1imeiro e Segundo Graus. 

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

preferencialmente: 
I. Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, no caso de servidores com 

ingresso ante1ior à vigência da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 
Il. Cópia da Po1iaria de Nomeação, obtida em documento entregue pela DGP, no 

SIAPENET, no Boletim de Serviço do JFSP ou em publicação no Diátio 
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. 
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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: 

I 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. 
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ANEXO I 

REQUERIMENTO DE RSC 

À Comissão Permanente de Pessoal Docente 

Eu, , Professor -----------------------------------------------------------
da Carreira de Ensino Básico, Técnico e Tecno lógico, 

matrícula SIAPE: ------· CPF: a fi m de ple itear a 

concessão do RSC nível __ , venho requerer à Comissão Permanente de Pessoal Docente do 

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

CONSUP n° 80/20 14, o encaminhamento do meu relatóri o descritivo, declarando assumir a 

responsabilidade pela verac idade dos documentos apresentados nesse processo. 

NESTES T ERMOS, PEDE-SE DEFERIMENTO. 

de de 
----------------- ----- ------------------ ---------

(ASSINATURA DO REQUERENTE) 

Apro,•ado pela Resolução n • 130, de 20 de ou1ubro de 2014 
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Dare 
ANEXO I 

REQUERIMENTO DE RSC 

A Comissão Permanente de Pessoal Docente 

  

Eu. , Professor 

da Carreira de Ensino Básico. Técnico e Tecnológico, 

matrícula SIAPE: 5 CPE: 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 11 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE 
RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS 

Nome do Servidor: 

Data de nascimento: I CPF: 

E-mail: Telefone: 

SIAPE: I Classe: Nível: 

Campus de Lotação: 

Data de ingresso no Serviço Público Federal: 

Data de ingresso como efetivo no I FS P: j RT atual: 

Nível de RSC pretendido: ( ) RSC I ( ) RSC 11 ( ) RSC 111 

Protocolo SIGA n°: ----------------

Apro,·ado pela Resolução n • 130. de 20 de outubro de 2014 
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ANEXO IH 
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE . 
RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS 

  

Nome do Servidor: 
  

    

  

      

  

  

Data de nascimento: CPF: 

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: ( JRSCI ()JRSCII ()RSCII 

  

Protocolo SIGA nº: 
  

Aprovado pela Resolução nº 130, de 20 de outubro de 2014 
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ANEXOIII 

FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO 

Nome do Servidor: 
SIAPE: I Telefone: ( ) I E-mail: 
Nível de RSC pretendido: ( ) RSC I ( ) RSC 11 ( ) RSC 11 1 

Eu, , 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. 

Em síntese, a pontuação obtida no nível RSC pretendido foi de ____ pontos, e a pontuação total obtida foi de 
____ pontos. 

. ............................... , ............. de ................ ................ de .................... . 

(ASSINATURA DO REQUERENTE) 

Aprovado pela Resoluçio n.• 130. de 20 de ourubro de 2014 
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ANEXO HI 

FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO 

  

Nome do Servidor: 

SIAPE: | Telefone: () [ E-mail: 
Nível de RSC pretendido: ( JRSCI ()JRSCII (JRSCITI 

  

    
  

Eu, . 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 obtida 

Subtotal 

referente ao nivel RSC II 

Critério Arrolamento sucinto das atividades Pont obtida 

Subtotal 

referente ao nível RSC TI 
Critério Arrolamento sucinto das atividades ] obtida 

  Subtotal 

Total 

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

pontos. 

EO OSSO RN ERP DE nan es pra Ena 

(ASSINATURA DO REQUERENTE) 

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



n• ••• .. ~--
Nome 
Arca de atuação 
Campus de Lotação 
Retribuição por Titulação Atual 

~ · C ri tério 

ANEXO IV 
SUMÁRIO 

Descrição do Documento Comprobatório ~úmcro do 
documento 

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

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

Aprovado pela Resolução n.• 130. de 20 de outubro de 2014 
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ANEXO IV 
SUMÁRIO 

Nome 

de a 

Campus de Lo 

Retribu r Titu 

Nº Critério Descrição do Documento Comprobatório Número do 

  
( ) 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 

cu 

Aprovado pela Resolução n.º 130, de 20 de outubro de 2014
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Regulamento RSC - IFSP: Tabela de critérios e pontuações (Anexos V, VI, VIl) 
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Planilha de Pontuação 

Regulamento RSC - IFSP: Tabela de critérios e pontuações (Anexos V, VI, VII) 

Experhência na área de formação aicy atuação do docente, anbericr ao ingresso na Inatituição. 

ascolae (desejo aspira da cdlenção. garenta) 

descolar (suporendo. condenação crmritação aciu seusral) 

equal Papai à receSaicdada 

da niciatva prosda, cu ra aceminatraçõo publica, ra área de atuação (prescência, superntendéncia dreção 
cm. humberto Coxbrçdarde, a det errados a rindo) 

o alLatção coma fácrica, ademenatrathco. cpetackorial comercial profis ir Vemral iss mempenadra 

em csbguicdos cu coma dá fmprotas. mrlcdacios cou ursihumi os cho sara 

err once ch rg ar e a lc ri ca ca em ir ai 

um atelades sitando à capacitação cu trerumento em eenpreas. ritiiações ce mid ou dndidados 

como corfetencinta Cu palestrante 

am coneências: palestras sumunárica simpósios coliquos, congressos ou puiros emendas da 
na área ce atusção 

  ção de projetos 

am comissões na área de foemação a'ou atuação da docente 

am representações rmitucinas. sindicais ou profescram 

e materias cheááico alceu pmplacmam da de armbaprbos ce aprereiz age Mato cu virtual, ras iiniclacdos da meire 
 aetorado e/ou inovação abgo completa publicado em panódico clrtfico cu apresentação aristca em 

técrica, adução. organats;ão de materia! deisbco cu paracicático em ativisadas ce emsiro, priquisa 

em Erocensos tatetvos, em bancas de nynlação academia eicu De concursos, grupos ide tabuibes 
vadtas Menicas com shmos. progtos ca riarassa Debi iorul cla ensino, pasgueca extensão mou memação 

mica práticas pedagógica de reconhecida relevinca 

no dsparsohamanto de prifóepos. aepos Bos a:pu negestres cla propreciade wtulac tuas 

dé venia ciardficos Met noligeos. maporteos, pot tais Flantrágecca iu cuia 

de onentação em ativelades profaorars | de snaro pasquaa aiterado cu rovação tecnobigra 

em cubos concurtos publicos 

de orentação profestumul ceu academia para parteipação che Prensa arm arenito mi pesrquc . artintcia 

- Cursos de capacitação na área de interesse institucional 

e ape endemias exs ale a ãe prosia saia com carga erábria miriam da th 

da pós graduação laio semsu cursada com aproveitamento ques cbbdias para pontuação no 

nm conferências, palmitras semndros LmpóLos CobQuos, congressos cu púlros ivandos ce 
nã demos de atuação 

em inqua estrangera 

«Atuação nos diveraos niveis a modalidades de educação 

tenis. EJA de formação inicial é corbruacia SFIC) de formação da proMentiras tar harelados, Meanciaturas 
Du pós-gradimsçdem nto cu ntrecho sermu 

mursitrados fora da carga horára semana! Pronaiuc. Etac Birasd ou ouiros cursos de meima ratreza 

  

  

tuiar mem atxrtados regulares prevntas sen iai pstatido bus ragenanto 

Guplerda am atucdados regulares proichas sem las, mutatito ou regemardo 

luar cen comtalios da elasso profigaiceal 

Dinphio dor corno o la pis ra 

presidenta oia cSrgdor em ratão sita   
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Planilha de Pontuação 

coma comete om pastão siencical 

  

deteeeniuido ro firrbalio do Mensiárico ca Educação cu cubra rapresertação am nivml mac iorial relacionada 

da trabaiho: de cárados podagegico ou de nucleos docentes estruturantes 

comesbes Gu grupo da trabadho de curho esttucoral 

« Produção de material didático etou implantação de ambientes de aprensfizagem nas atividades de 

de apostilas, Evros didáticos. mprrterteções, mamusm rotadtos Mericos. cobras cesperiuos cu 
didáticos é ckyetca de aprendizagem, 

mplartações de ambertes de sito aprenditagõm Poaos cu sitio, iaborgbórios oficinas estudos. 
para práticas as portnas ou cuituras 

+ Auação, na gestio institucional, contemplando o impacão de suss ações nas demais 

Roe rela: clnthce goal de Creu ou pró-sador 

cómo dialor satémeo gararies ou assensoras 

ratificada ou rão gratficada de coordenação de área. de Gurto cu ce atisedades icdemereiiratrva rsrmiaacdos 
cus Dire cl Camas 

  

ProvaA a CONGUPNAA pusbde ci pis past arh nos Rabatuca cão arara, 

mete de profit dust dica gut pur daria 

programa CERTFIO cu equieabortars 

trabalhos de conchriho de cuenos. Mec tm ca isa che or chanç Ro 

bancas da Irababos de conchusho em cursos dm pos-gridumç do 

am processos da avalação de progtos, protótios ou reles 

-Quiras graduações, na área de interesse, abém daquela que 6 habilita e defime 6 nivel da REC 

Cs pracuiação concluída com aprosetamerto, com asceção daquetas utlizacas para portuação no ertéro SO 

pesquisa eo inovação 

de Trato de Core husho de Cursos Traços 

ve trabadhom de cork ho de Curie dh gracias, ão 

ve tratnhos de conchnão de cursos de pes -gradiaçõo 

acomparhamento cu superado de emo pesqursa cu edensão 

acomparhamento cu supersa-so de atuciades extracurreudares artmbcas  eoluram cu esportivas. 

Eurréuares otirigatónos ou não 

  acetáncia na conde 

Dos procegac de aráiro, praga q dnfseLdo nor diourhoa nho modalidades da ndicação 

propriedade lebetectual 

processo não patenteado, protótipo. bolha res regandraco coa damdares 

núciso de incvaç do tecrokógia cu minctades correlatas 

grupos de trabalhos cucfcias para atendimento de dermarcim irttucemaim. 

de Campus ou pró-refiona em comettes para elaboração da documento ratucoram   
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Planilha de Pontuação 

- Participação no desenvolvimento de projetos, de interesse instihacional, de ensino, prequisa, 

de pesquisa, ensino, notação lscnotgea udersão artintcoa, cidturam 

dquipo de projetos de ensno: pescuesa, movação fecroligea exienado artinbcos. 
na própria emtiiação 

Coma supernor tu Coordenada da Prorabec 

em ainadades irerordas mo mumecico da citação ane dorimanio. Chefia, cxmedorues ho ra propria emitunç ão: 

na crgançação de conardrcas, Cóngressos Lmpses morishoça, semnánoa mistas cu oquimantas 

na prganização de evento espertos socias cufirais ou flantopeos 

na organização de palnátros 

interesso, além daquela que o habilita e define o rival 

deciplna curâadias em prograria de migrado não coriuido 

4/0 plesduç ão, alo tramabasbrcia da Nac nogus com agiicações nos Letoras dawdisira do comércio 
serviços, de ensina, de pesquea ou de extemado 

Inc reioçãa ml areiamento 

= Desenvolvimento de pesquisas e aplicação de mitodos & lecnciogias educacionais que proporcionem 
.. de conteúdos na edicação . eu 

da projetos pacogogeos IPRC| de ovos cursos 

  

em comissão de siaboração de projetos pedagógica de cursos de formação iicanl e corntiruancdia ;FIC | 

arm comido cia raformusaç ão de projetos podagógeca do cursos lecrecom 

  

am comido da refira ulas o chá proquios pacdagógeos do curtos da Gradiação a pós gracisição 

elstva ra elaboração de documento moteador de poltca mestucional cu na eiaboração de 
tum recdução 

da apos pedagégeo da acomparhamento da atiidade docente e oremtação discente veado garante 
dot Cheroa projeto padagegu. ou (ds curto 

ros processos de sémica, pesquina e mera do fo vartos nho q Prochaltadars cho elo de ds 

em airacdades inerentes DO auerctoo de cireçõo, anmentorimento. chefia, E ocrderenç da ha progra arm fia fio 

de perquisas é atividades de srisnsão que proporcionem a articidação 

ca imiornos meletncs pai projotos cho periquita irc des be redguca cui mehr 

de múciao de movação tocrotógica 

Erpcatata de aeglação dé propos. protótipos cu menções 

instituições 

am propatos da pesqueia. revação tecnológea ou melaredo am parcera com curas insttções 

De progotoa ce pestarta cx movaç ho tecnológica com catran irntuiç es   
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Planilha de Pontuação 

Bm equipo diretiva sesareio a implantação da urudades de ensro 

proprioa ce pesqusa, extersdo ou movação iscnolbgca com cutras rethações 

adioral de revista 

elaboração o megac ag do da acordos cx o ormdnios  rckorados ca anterior soraia 
era no. extensão, pesquisa a novação incnológea 

valas bócnicas niamaciorais, smando o desernvolMemento de parceras 

Merica o (ou Yabaihos especializados da estão cimtfica, Inciclégica cu cultura, prestados 
raiciorai cu nbarnatioradis. publicas cu proacdas 

enpmcinirados de gestão cimflica, focnoiespeas cu cultural prestadas a 
publicas cu privadas 

Decurço pelo imtâuto, Hacuirul de Esmdca a Porquanas Equemenas Ari Totti (REP ou pueda 

Anos, iredencan cu colotivos de cidubeeasçho che raharara chorilhca cui beridisguia, em assuntos 
do decarta 

endorpadoa pior esttLuções pulbicas ou privadas, pos atxadacos profanionai, pesddmcas, cionificas, artmpeas 
Das cuturaio 

ctorgadas por imitações publicas cu prosas, por atridados professoras, académicas Cemsficm 
es portas ou curas o 

Cheio michas ulos ao pur inlrados darntra cutras public ações) 

yr ts pose tallraddo 

currcudares nas freio de ensino pesou cu entensão 

de trabalho de pesquea em evento nieracioral 

os trabalho de pesquea em evento nacorai 

do um acital da aetanado conparatro com mebitiações parceras 

-dusrina aejomos parcaras, ações Socisa ou cubos Limiares| 

Aseovaamando, ancanos aquelas crias pura pontuação   
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Resumo dos Pontos 

Resumo da Pontuação - Anexo VIII 

I I I 
I • Orientaç.Ao ôO c:orJ)O diSCflnle em atividades de ensino, e»ensAo. pesqUisa e/ou 1-novaçlo 2 20 0.00 0.00 
11 • Partjclpaç.Ao no csesenvoMmonro de protótipos, depOsttos e/ou reglsttos de propriedade lnlelecwal 1 10 0.00 0.00 
111. Pan~ipaçAo emQI'UPOs de trabai'IO e oficinas lnstrtuctonals 2 20 0.00 0.00 

IV . Partieipaç.Ao no csesenvolvlrnento oe projetos, de interesse lnstrtuclonal. oe ensino. pesquisa. eXIensao eJou inovaç.Ao 1 10 0.00 0.00 

V· Partic.lpaçlo oo <lesenvoMrnmto de projetos etou J,'lfétJ.cas pedao6glcas de reconhecida relevAocla 2 20 0.00 0.00 
VI · Partleipeç.Ao na organlz:.açAo de eventos Cienlificos. teCt'IOió(Jicos, esportivos, sociais etou culUifals 1 10 0.00 0.00 
VIl· OUtras p0s1)raduações lato sensu, na área de Interesse, alémdaqtJeta que o llabii1a e define o nfvelde RSC 1 10 0.00 0.00 

I pretendiôo. no lrrl>ito <10 plano de qualf~eaçêo lnstrtueiOnat 

Subtotat tO 100 0.00 0.00 

I 

I I I I 
I 

I · Des envoM~nlo , ~o o ttam.ler~nela de tecnok>glas 1 10 0.00 0.00 
11 . Oe5envoMrrenlo de pêsq~.~:sas e apllcaç.lo do méiOOOs e tecnologl.u edueactonais que proporctonem a 
lnterdtsclplnarldade e a inteoraçAo de conteUdos acactérric:.os na e-dueaçio profissional e teUIO!ôgiea ou na educaç3o 1 10 0.00 0.00 
bbtca 
111· OesenvoMmenlo de pesq ... sas e ai!VIdades de extensAo que propocctonem a anJculaçAo lnstJtuctonat com os arranjos 2 20 0.00 0.00 
sociais. culurais e prodt.Aivos 

IV. Atuação em projetos elou auvklades em parceria com outras IOSUtuiçó,es 1 10 0.00 0.00 
v. AluaçAo em atJvklades do ass~téncla t6Cfllca nackuwat elou inlemac.ional 1 10 0.00 0.00 
VI • PtOduÇ.Ao aca061Tica elou tecnolóok:a. nas atividades de ensino, pesquisa. extensA o e/ou inovaç.Ao 3 30 0.00 0.00 
VIl· OIArts pós~duaç(les stncto Sel'l$u, na érea de Interesse. a~mdaquela qoe o habl•ta e Mrlne o nlvel de RSC 
I pretendido. no arroito <10 ptano dO qualtlcaçAo lnstltuck>not 

1 10 0.00 0.00 

Subtotal 10 100 0.00 0.00 

Total 300 0.00 0.00 
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Resumo dos Pontos 

Resumo da Pontuação - Anexo VII 

Experiência na área de formação e/ou atuação dao docente, anterior ao ingresso na Instituição, contemplando o impacto 
os niveis do 

Il- Cursos de na área de interesse institucional 

WI nos diversos niveis e mudakdades de 

IV - Atuação em comissões e representações instilucionals, de classes e profissionais, contemplando 6 impaclo de suas 
da RSC 

de material didático e/ou de ] de ap zag! nas atividades de ensino, 

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

e em em bancas de académica e/ou de concursos 

- Quiras graduações, na área de Interesse, além daquela que o habita e define o nivelde RS€ pretendido, no Ambito 

Subtotal 

= do discente em atividades de efou 

= na desenvolvimento de etou de intelectual 

Hit - de trabalho é oficinas Institucionais 

  IY= Participação no desenvolvimento de projetos, de ini De ensino, 

= no desenvolvimento de eau de reconhecida relevância 

WI- na de eventos ciendificos. sociais e/ou culurals 

- Outras pós-graduações lato sensu, na área de Interesse, além daquela que o habilita e define o nivelde R5C 

Subtotal 

|- Desenvolvimento, e transferência de 

H- Desenvolvimento de pesquisas e apl ão de ionais que proporci a 

Interddi e a integração de D cos na profissional e tecnológica ou na 

Hl= Desenvolvimento de pesquisas e attudades de extensão que proporcionem a ariculação institucional com 05 amanjos 

culturais & 

PV em eiou alividades em com outras 

- em atividades de assistência técnica nacional eiou internacional 

W- acadêmica aeiou nas atividades de ensino extensão e/ou 

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

no ámbito 
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