
ANEXO IV

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

E QUANTITATIVO MÁXIMO DE UNIDADES.

Diretrizes
Peso 
da  Di-
retriz

Critérios
Unidade  de 
medida

Fator  de 
pontua-
ção

Quantitati-
vo Máximo 
de  Unida-
des

a)  Experiência  na área  de 
formação e/ou  atuação  do 
docente, anterior ao ingres-
so  na  Instituição,  contem-
plando  o impacto  de  suas 
ações  nas  demais  diretri-
zes  dispostas  para  todos 
os níveis do RSC.

1
1

Gestão Escolar (Direção, Assistente de Direção, 
Gerente, Chefe). mês 0,2 50

2
Gestão Escolar (Supervisão, Supervisão de Es-
tágio,  Coordenação,  Coordenação  de  Estágio, 
Orientação Educacional).

mês 0,2 50

3 Exercício de Magistério ou tutoria. mês 0,1 100

4

Gestão no setor Público ou Privado na Área de 
Atuação  (Presidência,  Superintendência,  Dire-
ção, Gerência, Chefia, Supervisão e Coordena-
ção em Empresas ou Entidades).

mês 0,2 50

5
Experiência na área de atuação ou formação em 
nível técnico, administrativo, operacional, comer-
cial ou profissional liberal.

mês 0,2 50

6
Participação  em  Colegiados  ou  Conselhos  de 
Empresas, Entidades ou Instituições de Ensino. mês 0,2 50

7 Atividade em Organizações Sociais e/ou Assis-
tenciais reconhecidas como de utilidade pública 
e/ou organização da sociedade civil de interesse 
público.

mês 0,2 50



8
Atividades na função de Instrutor em capacita-
ção  ou  treinamento  em empresas,  instituições 
de ensino ou entidades.

mês 0,2 50

9 Atuação como conferencista ou palestrante. evento 2 5
1
0

Participação em conferência,  palestra,  seminá-
rio, simpósio, colóquio, congresso ou similares. evento 0,5 20

11 Avaliação de projetos, protótipos e invenções. evento 2 5
1
2

Participação  em  comissões  e  representações 
institucionais, sindicais e profissionais. mês 0,2 50

1
3

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

material 2 5

1
4

Artigo completo publicado em periódico científi-
co  ou apresentação artística em mostras ou si-
milares, na área/subárea do curso.

material 2 5

1
5

Revisão  técnica,  tradução  ou  organização  de 
material  didático,  paradidático  em  atividades 
de ensino, pesquisa, extensão e/ou inovação.

material 2 5

1
6

Participação em processos seletivos (em bancas 
de avaliação acadêmica e/ou de concursos).

atividade 
concluída 2 5

1
7

Participação em grupos de trabalho e/ou oficinas 
institucionais e/ou visitas técnicas com alunos.

atividade 
concluída 2 5

1
8

Participação em projetos de interesse institucio-
nal  de ensino, pesquisa, extensão e/ou inova-
ção, projetos e/ou   práticas   pedagógicas   de 
reconhecida relevância.

mês 0,2 50

1
9

Participação no desenvolvimento de protótipos, 
depósitos e/ou registros de propriedade intelec-
tual.

atividade 2 5



2
0

Prêmios por atividades científicas, artísticas, es-
portivas e culturais.

prêmio 2,5 4

2
1

Organização  de  eventos  científicos,  tecnológi-
cos,  esportivos,  sociais,  filantrópicos  ou  cultu-
rais.

evento 2,5 4

2
2

Aprovação em processos seletivos na área de 
atuação, em instituições públicas ou privadas. aprovação 5 2

2
3

Realização de orientação profissional ou acadê-
mica para participação de pessoas em eventos 
esportivos, artísticos ou culturais.

mês 0,2 50

2
4

Homenagens e/ou referências  elogiosas outor-
gadas por instituições públicas ou privadas por 
atividades profissionais, acadêmicas, científicas, 
artísticas, esportivas, sociais e/ou culturais.

homenagem 1 10

b)  Cursos  de  capacitação 
na área de interesse institu-
cional.

1 2
5

Participação como ouvinte em conferências, pa-
lestras,  seminários,  colóquios, workshops, con-
gressos ou similares. evento 0,5

20

2
6 Cursos de capacitação com mais de 100 horas.

curso conclu-
ído 5

2

2
7

Cursos de capacitação com duração de 20 até 
99 horas.

curso conclu-
ído 2,5

4

2
8

Cursos de capacitação com duração de 12 até 
19 horas.

curso conclu-
ído 2 5

2
9

Cursos de capacitação com duração de 4 até 11 
horas.

curso conclu-
ído 1 10

3
0

Proficiência em Língua Estrangeira nível  avan-
çado (a partir de C segundo quadro comum eu-
ropeu ou equivalente) certificado 10

1

3
1

Proficiência  em Língua  Estrangeira  nível  inter-
mediário (a partir de B segundo quadro comum 

certificado 5 2



europeu ou equivalente)
3
2

Disciplinas concluídas em cursos de pós-gradu-
ação stricto sensu disciplina 2 5

3
3

Disciplinas concluídas em cursos de pós-gradu-
ação lato sensu disciplina 1 10

c) Atuação nos diversos ní-
veis e modalidades de edu-
cação.

2

3
4

Programas  e/ou  cursos  de  Formação  Inicial 
Continuada (FIC), qualificação e/ou capacitação.

hora ministra-
da 0,1 100

3
5

Proeja  e/ou Proeja  FIC e/ou PRONATEC e/ou 
programa de acesso, permanência e êxito. mês 0,1 100

3
6

Ensino Técnico ou Médio.
mês 0,1 100

3
7

Superior (Bacharelado, Licenciatura e Tecnológi-
co). mês 0,2 50

3
8

Curso de formação inicial e continuada sem arti-
culação  com a  Educação Básica  (PRONATEC 
e/ou PROTECNICO e/ou Sine, entre outros.)

hora ministra-
da 0,1 100

d)  Atuação em comissões 
e representações institucio-
nais, de classes e profissio-
nais,  contemplando  o  im-
pacto  de  suas  ações  nas 
demais diretrizes dispostas 
para  todos  os  níveis  do 
RSC.

1

3
9

Participação como TITULAR em Atividades Re-
gulares previstas em Lei, Estatuto ou Regimento 
(conselhos, colegiados, ou comissões de Ética, 
comissão permanente, ou outras de interesse da 
instituição).

mês

0,2

50

4
0

Participação  como  SUPLENTE  em  Atividades 
Regulares previstas em Lei,  Estatuto  ou Regi-
mento (conselhos, colegiados, ou comissões de 
Ética, comissão permanente, ou outras de inte-
resse da instituição).

mês

0,1

100

4
1

Participação  como TITULAR em conselhos  de 
classe e profissionais.

mês
0,2

50

4 Participação como SUPLENTE em conselhos de mês 0,1 100



2 classe e profissionais.
4
3

Membro de gestão sindical (presidente, vice-pre-
sidente, diretor e conselheiro).

mês
0,2

50

4
4

Participação em Comissão de processo de ad-
ministração  disciplinar,  Sindicância  e  Processo 
ético.

portaria
1

10

4
5

Trabalho desenvolvido no âmbito do MEC (Ces-
são). mês 0,2 50

4
6

Comissão ou Grupo de trabalho de caráter pe-
dagógico  e  Núcleos  Docentes  Estruturantes 
(NDE).

mês
0,2

50

e)   Produção  de  material 
didático  e/ou  implantação 
de  ambientes  de  aprendi-
zagem,  nas  atividades  de 
ensino, pesquisa, extensão 
e/ou inovação.

1

4
7

Produção de cartilhas, apostilas, manuais técni-
cos, apresentações, roteiros técnicos, culturais e 
esportivos e outros instrumentos didáticos.

material 5 2

4
8

Projeto  e  implantações  de  ambientes  de 
ensino/aprendizagem, laboratórios, oficinas, es-
túdios, salas e/ou áreas para práticas esportivas 
e culturais.

projeto apro-
vado

5 2

4
9

Produção de livros didáticos e paradidáticos. livro 10 1

f)  Atuação na gestão aca-
dêmica e institucional, con-
templando  o  impacto  de 
suas ações nas demais di-
retrizes  dispostas  para  to-
dos os níveis do RSC.

2 5
0 Cargo de Direção I. mês 0,21 48

5
1 Cargo Direção II. mês 0,21 48

5
2 Cargo Direção III. mês 0,21 48

5
3

Cargo Direção IV. mês 0,21 48

5
4

Função Gratificada ou não gratificada de Coor-
denação de Área, Curso ou Atividades adminis-

mês 0,21 48



trativas  nomeadas  pelo  Reitor  ou  Diretor  de 
Campus.

g) Participação em proces-
sos  seletivos,  em  bancas 
de  avaliação  acadêmica 
e/ou de concursos.

1
5
5

Elaboração de Provas.

por  evento 
(banca  e/ou 
concurso), 
documento

1 10

5
6 Revisão de Provas.

por  evento 
(banca  e/ou 
concurso), 
documento

0,5 20

5
7 Correção de Prova.

por  evento 
(banca  e/ou 
concurso), 
documento

0,5 20

5
8

Banca de concurso público e/ou seleção de pro-
fessores.

por  evento 
(banca  e/ou 
concurso), 
documento

2 5

5
9

Bancas para aprovação Certific e equivalentes.

por  evento 
(banca  e/ou 
concurso), 
documento

2 5

6
0

Bancas de TCC de Curso de Graduação e Téc-
nicos.

por  evento 
(banca  e/ou 
concurso), 
documento

1 10

6
1

Chefia,  coordenação e/ou fiscalização em con-
cursos.

por  evento 
(banca  e/ou 
concurso), 
documento

2 5



6
2

Participação em comissão de concursos.

por  evento 
(banca  e/ou 
concurso), 
documento

1 10

h)  Outras  graduações,  na 
área de interesse, além da-
quela que o habilita e defi-
ne o nível de RSC pretendi-
do, no âmbito do plano de 
qualificação institucional. 

1 6
3

Curso adicional de graduação. curso 10 1


