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ANEXO VII 

RESUMO DE PONTUAÇÃO POR DIRETRIZ/NÍVEL DO RSC 

RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS 

RSC I 

Pontuação 
Máxima 

Pontuação 
Obtida 

% em relação ao 
máximo 

I - Experiência na área de formação e/ou atuação do 
docente, anterior ao ingresso na Instituição, 
contemplando o impacto de suas ações nas demais 
diretrizes dispostas para todos os níveis 

10   

II - Cursos de capacitação na área de interesse 
institucional  

10   

III - Atuação nos diversos níveis e modalidades de 
educação 

20   

IV - Atuação em comissões e representações 
institucionais, de classes e profissionais, contemplando o 
impacto de suas ações nas demais diretrizes dispostas 
para todos os níveis do RSC . 

10   

V - Produção de material didático e/ou implantação de 
ambientes de aprendizagem, nas atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e/ou inovação. 

10   

VI - Atuação na gestão acadêmica e institucional, 
contemplando o impacto de suas ações nas demais 
diretrizes dispostas para todos os níveis da RSC.   

20   

VII - Participação em processos seletivos, em bancas de 
avaliação  acadêmica e/ou de concursos. 

10   

VIII - Outras graduações, na área de interesse, além 
daquela que o habilita e define o nível de RSC 
pretendido, no âmbito do plano de qualificação 
institucional.  

10   

Subtotal 100   

RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS  
 RSC II   

 

Pontuação 
Máxima 

 

Pontuação 
Obtida 

% em relação ao 
máximo 

I - Orientação do corpo discente em atividades de ensino, 
extensão, pesquisa e/ou inovação. 

20   

II - Participação no desenvolvimento de protótipos, 
depósitos e/ou registros de propriedade intelectual. 

10   

III - Participação em grupos de trabalho e oficinas 
institucionais. 

10   

IV - Participação no desenvolvimento de projetos, de 
interesse institucional, de ensino, pesquisa, extensão 
e/ou inovação.  

20   
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V - Participação no desenvolvimento de projetos e/ou 
práticas pedagógicas de reconhecida relevância. 

10   

VI - Participação na organização de eventos científicos, 
tecnológicos, esportivos, sociais e/ou culturais. 

20   

VII - Outras pós-graduações lato sensu, na área de 
interesse, além daquela que o habilita e define o nível de 
RSC pretendido, no âmbito do plano de qualificação 
institucional.  

10   

Subtotal 100   

RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS 
RSC III 

 

Pontuação 
Máxima 

Pontuação 
Obtida 

% em relação ao 
máximo 

I - Desenvolvimento, produção e transferência de 
tecnologias . 

10   

II - Desenvolvimento de pesquisas e aplicação de 
métodos e tecnologias educacionais que proporcionem a 
interdisciplinaridade e a integração de conteúdos 
acadêmicos na educação profissional e tecnológica ou na 
educação básica. 

20   

III - Desenvolvimento de pesquisas e atividades de 
extensão que proporcionem a articulação institucional 
com os arranjos sociais, culturais e produtivos. 

10   

IV - Atuação em projetos e/ou atividades em parceria 
com outras Instituições.  

10   

V - Atuação em atividades de assistência técnica 
nacional e/ou internacional. 

10   

VI - Outras pós-graduações stricto sensu, na área de 
interesse, além daquela que o habilita e define o nível de 
RSC pretendido, no âmbito do plano de qualificação 
institucional.  

10   

 VII - Produção acadêmica e/ou tecnológica, nas 
atividades de ensino, pesquisa, extensão e/ou inovação. 

30   

Subtotal 100   

TOTAL 300 
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Assinatura do servidor- RUBRICAR TODAS AS PÁGINAS 

 


