
ANEXO V

CRITÉRIOS DO RSC II, 
COM O PESO, FATOR DE PONTUAÇÃO 

E QUANTITATIVO MÁXIMO DE UNIDADES.

Diretrizes
Peso 
da  Di-
retriz

Critérios
Unidade de me-
dida

Fator  de 
pontua-
ção

Quantitati-
vo  Máximo 
de  Unida-
des

a)   Orientação  do  corpo 
discente em atividades de 
ensino,  extensão,  pesqui-
sa e/ou inovação.

2

1
Orientação ou coorientação de trabalhos de 
conclusão de curso documento 2 5

2 Orientação, tutoria, acompanhamento ou su-
pervisão de atividade de ensino.

documento 2 5

3 Orientação, acompanhamento ou supervisão 
de atividade de pesquisa ou extensão.

documento 2 5

4 Orientação  e/ou  coorientação  de  estágios 
curriculares, obrigatórios ou não.

trabalho conclu-
ído

1 10

5

Orientação e acompanhamento de educan-
dos em atividades de ensino (Visita técnica, 
viagens de estudo, eventos desportivos e ou-
tras).

evento 0,2 50

b)  Participação no desen-
volvimento  de  protótipos, 
depósitos  e/ou  registros 
de propriedade intelectual.

1

6 Propriedade intelectual (patente, registro)
patente  ou  re-
gistro 10 1

7
Produto ou processo não patenteado, protóti-
po, módulos, bancadas, software não regis-
trado e similares.

desenvolvimen-
to concluído 5

2

c)   Participação  em  gru-
pos  de  trabalho  e  ofici-

1 8 Lider de Grupo de Pesquisa, Núcleos de Ino-
vação Tecnológica (ou atividades correlatas).

mês 0,5 20



nas  institucionais.

9

Participação em Grupo de Pesquisa, Núcle-
os voltados ao Ensino, Pesquisa, Extensão, 
Produção  e/ou  Inovação  Tecnológica  e/ou 
atividades correlatas (ou atividades correla-
tas). mês 0,1 100

10

Participação em comissões e/ou grupos de 
trabalho e/ou oficinas pedagógicas e/ou ofici-
nas  tecnológicas,  e/ou  semana  tecnológica 
(estabelecidos institucionalmente). evento 2,5 4

d)  Participação no desen-
volvimento de projetos, de 
interesse  institucional,  de 
ensino,  pesquisa,  exten-
são e/ou inovação.

2
11

Coordenação de projetos de pesquisa,  ino-
vação tecnológica e extensão na própria ins-
tituição.

documento
2

5

12
Participação  como  executor  de  projeto  de 
pesquisa,  inovação  tecnológica  e  extensão 
na própria instituição

documento
1

10

13
Participação em projetos de pesquisa, inova-
ção tecnológica e extensão na própria insti-
tuição.

documento
1

10

14
Participação  em oficinas  pedagógicas  e/ou 
oficinas tecnológicas,  e/ou semana tecnoló-
gica (estabelecidos institucionalmente).

documento
0,5

20

15
Orientação  e  supervisão  ao  corpo  docente 
e/ou discente nos aspectos pedagógicos de 
ensino,   saúde  e  de  assistência social.

mês
0,5

20

16
Participação, como membro dos órgãos deli-
berativos  do  Instituto,  bem  como  em   co-
missões  instituídas Ministério de Educação.

mês
0,5

20

17 Participação em comissões e/ou grupos de 
trabalho 

mês 0,25 40



18

Atuação nos processos de ensino, pesquisa 
e extensão e as inerentes ao exercício de di-
reção,   assessoramento,  chefia,  coordena-
ção e assistência na própria instituição, nos 
diversos níveis e modalidades de educação.

documento

2,5

4

e) Participação no desen-
volvimento  de  projetos 
e/ou práticas pedagógicas 
de reconhecida relevância.

2 19 Membros de comissão de Projetos Integra-
dores. documento

2,5 4

20
Membro  de  comissão  de  desenvolvimento 
Institucional. documento 2,5 4

21 Conferencista/palestrante. documento 1 10

22
Projeto ligado à criação de novos laboratóri-
os e /ou manutenção e/ou assistência técni-
ca na Instituição.

projeto aprova-
do

5 2

23
Participação de atividades integradoras (Ati-
vidades  interdisciplinares,  interinstitucionais 
públicas e/ou privadas) documento

2,5 4

24
Atuação nos Programas e/ou cursos de For-
mação Inicial Continuada (FIC), qualificação 
e/ou capacitação. mês 0,1 100

25 Atuação nos cursos Proeja e/ou Proeja FIC mês 0,1 100
26 Atuação no Ensino Técnico ou Médio mês 0,1 100

27 Atuação  no  Ensino  Superior  (Bacharelado, 
Licenciatura e Tecnológico). mês 0,2 50

28

Atuação  nos  Cursos  de  formação  inicial  e 
continuada sem articulação com a Educação 
Básica  (PRONATEC  e/ou  PROTECNICO 
e/ou Sine entre outros). mês 0,1 100

29
Participação em reuniões de cunho pedagó-
gico dentro da Instituição. reunião 0,5 20

30 Publicação  e/ou  apresentação  de  trabalho documento 5 2



e/ou projeto de pesquisa e/ou de extensão, 
em evento internacional.

31
Publicação  e/ou  apresentação  de  trabalho 
e/ou projeto de pesquisa e/ou de extensão, 
em evento nacional. documento 2,5 4

32
Publicação  e/ou  apresentação  de  trabalho 
e/ou projeto de pesquisa e/ou de extensão, 
em evento regional. documento 1,25 8

33
Publicação  e/ou  apresentação  de  trabalho 
e/ou projeto de pesquisa e/ou de extensão, 
em evento institucional. documento 0,6 17

34
Participação como coordenador de projetos 
em parceria com outras instituições, comuni-
dade interna e/ou externa.

documento
10

1

35
Participação  como  colaborador  de  projetos 
em parceria com outras instituições, comuni-
dade interna e/ou externa.

documento
5

2

36 Minicurso ministrado documento 1 10

37 Palestra, mesa-redonda, colóquio, oficina, fó-
rum e similares ministrados. documento 1 10

38 Aprovação em concursos público municipal, 
estadual ou federal em áreas afins. aprovação 2,5 4

39 Elaboração de Provas.
por evento (ban-
ca  e/ou concur-
so), documento

1 10

40 Revisão de Provas.
por evento (ban-
ca  e/ou concur-
so), documento

0,5 20

41 Correção de Prova. por evento (ban-
ca  e/ou concur-

0,5 20



so), documento

42 Banca de seleção de professores. documento 2 5

43
Coordenação de elaboração de Projetos Pe-
dagógicos de novos cursos. documento 10 1

44
Participação em comissão de elaboração de 
PPC de curso de Pós-graduação e/ou Gra-
duação e/ou curso Técnico.

documento 2,5 4

45 Participação em comissão de elaboração de 
PPC de curso FIC.

documento
2,5

4

46
Participação em comissão de elaboração de 
curso de curta duração de interesse da insti-
tuição.

documento
2

5

47
Participação  em comissão  de  reformulação 
de  PPC  de curso de Pós-graduação e/ou 
Graduação e/ou Técnico.

documento
2,5

4

48
Participação  em comissão  de  reformulação 
de planos de curso de curta duração de inte-
resse da instituição.

documento
2

5

49
Bancas para aprovações de programa CER-
TIFIC e equivalentes. documento 5 2

50
Bancas de TCC de Curso de Graduação e 
Técnicos. documento 1 10

51 Bancas de TCC ou Monografia de Cursos de 
Especialização. documento

1 10

52 Participação como coordenador de cursos. mês 0,2 50
f)   Participação na organi-
zação de eventos científi-
cos,  tecnológicos,  esporti-
vos, sociais e/ou culturais.

1 53 Coordenação de eventos técnicos, congres-
sos, simpósios, seminários, mostras, fórum, 
feiras, semana tecnológica ou similares (in-
ternos ou externos).

documento 2 5



54 Coordenação de eventos esportivos, sociais, 
culturais e filantrópicos.

documento 2 5

55 Coordenação de palestra, conferências e ofi-
cinas.

documento 2 5

56

Participação na organização de eventos téc-
nicos,  congressos,  simpósios,  seminários, 
mostras,  fórum,  feiras,  semana tecnológica 
ou similares (internos ou externos).

documento 1 10

57
Participação na organização de eventos es-
portivos, sociais, culturais e filantrópicos. documento 1 10

58
Participação  na  organização  de  palestra, 
conferências e oficinas. documento 1 10

g)   Outras  pós-gradua-
ções  lato  sensu,  na  área 
de interesse, além daque-
la que o habilita e define o 
nível  de  RSC pretendido, 
no  âmbito  do  plano  de 
qualificação institucional. 

1

59 Curso de Aperfeiçoamento. curso 1 10
60 Curso de Especialização. curso 10 1

61
Disciplinas  cursadas,  com  aproveitamento 
em curso de especialização e/ou mestrado. disciplina 1 10


