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RESOLUÇÃO Nº 174-CONSAD, de 14 de outubro de 2015.

Dispõe sobre as normas e estabelece as
diretrizes e os procedimentos a serem
considerados para
a
concessão
do
Reconftecimento de Saberes e Competências
aos docentes da Carreira de !11agistério do
Ellsino Básico, Técnico e Tecnológico, no
f11nbito do Colégio Universitário (COLUN)
- UFMA, para.fins de percepção da RT

O Reitor da Universidade Federal cio Maranhão, na qualidade ele
PRESlOENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, u5ando de suas alribuições
eslatutárias e regimentais;
Considerando o disposto na Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de
2012, publicada no DOU de 31 ele dezembro ele 2012;
Considerando o disposto na Portaria MEC nº 49J, de 10 ele junho ele
20l3, publicada no DOU ele 11 de junho ele 2013;
Considerando o disposto na Lei nº 12.863, ele 24 de sclernbro de
20 l3, publicada no DOU de 25 de selernbro ele 2013;
Considerando a Resolução nº OJ, de 20 de fevereiro de 2014 do
Conselho Pcrmanenle para o Reconhecimento de Saberes e Competências;
Considerando, ainda, o cont ido no Processo nº 5505/2015-63;

R E S O L V E ad refere11dum deste Conselho:

Art. tº

Ficam estabelecidas as diretrizes e os procedimentos cio processo ele
Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) dos integranles
ela Carreira elo MagisLério elo Ensino Básico, Técnico e Tecnológico/ EBTT, elo Colégio
Universitário, aprovados por esla Resolução e dela fazendo parle integrante.
Para fins de reconhecimenlo no ~1mbilo da UFMA, os níveis do
Reconhecimenlo ele Saberes e Competências observarão os perfis
elencaclos no Arl. 2º ela Resolução nº 01/2014, cio Conselh o Permanente para o
Reconhccirnenlo de Saberes e Competências (CPRSC).
Ad. 2º

§ l0

O Reconhecimenlo de Saberes e Competências não deve · ser
esLinrnlaclo cm substiLuição à obtenção ele lílulos ele pós-graduação
(lato e/ou stricto sensu) e, para lanto, o Colégio Universitário manlcrú programa de
incenlivo com as devidas condições para os clocenles efetivos cursarem programas de
pós-graduação slricto sensu.
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§ 2º

O Reconhecimenlo de Saberes e Compelências será analisado
somenle para fins da Retribuição por Tilulação, não podendo em
nenhuma hipótese ser considerado para progressão ou promoção funcional.

CAPÍTULO 1
DA COMISSÃO ESPECIAL
Art. 3º

Será constituída a Comissão Especial para Reconhecimento de
Saberes e Competências, responsável pela avaliação do processo
individual, alendendo ao Art. 4 º da Portaria MEC nº 491, de 2013, e ao Arl. 13 da
Resolução nº 01/2014 da CPRSC.

§ l0

O prazo eslabelecido para análise pela Comissão Especial para
Reconhecimenlo de Saberes e Compelências e envio de parecer à
Comissão Permanente de Pessoal Docente, embasado na documentação apresenlada pelo
docenle e amparado nas diretrizes legais, será de trinta dias a conlar do recebimento do
processo individual de avaliação.

§ 2º

Cada membro ela Comissão Especial para Reconhecirnenlo de
Saberes e Competências emitirá parecer individual favorável ou
desfavorável ü solicilação.
Art. 4°

A Comissão Permanente
ele Pessoal Docenle, constiluída
exclusivamcnle por docentes ela Carreira do Magislério do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico/EB1T, é responsável pela inslalação da Comissão Especial
que será composta por dois docenles sorleados cio Banco de Avaliadores Jnlernos cio Colégio
Universitário e dois docentes do Banco de Avaliadores Nacional, conforme Resolução
nº 01/2014 promulgado pelo Conselho.

§ 1°

O membro inlerno deve ser sorteado a parlir cio Banco de Avaliadores
Internos elo COLUN, assegurada a publicidade cios procedimentos de
seleção e impessoal idade.

§ 2º

Os dois membros externos deverão ser sorteados a partir cio Banco de
Avaliadores Nacional.

CAPÍTULO lI
DO BANCO DE AV ALTADORES INTERNOS DO COLUN
Art. 5°

Será criado um Banco interno de Avaliadores do RSC, a partir do
qual será sorleado um membro para compor cada Comissão Especial
para Reconhecimento ele Saberes e Competências.

§ 1°

A inscrição se dará por meio cio preenchimento ele formulário de
inscrição específico e ficha cadastral, conforme Anexos lV e V desla
Resolução, encaminhados à CPPD cio COLUN.

§ 2°

No alo ela inscrição, o candidato deverá obrigaloriamente preencher
Lambém todos os campos do Termo ele Compromisso cio Anexo VI
desta Resolução e o correto preenchimento será de sua inteira responsabilidade.
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Art. 6°

Os avaliadores serão classificados dentro elas grandes áreas do
conhecimento.

§ 1o

Para composição ela CERSC, o membro interno da comissão deverá
ser preferencialmente ela mesma área cio solicitante do RSC.

§ 2º

Não havendo docente habilitado no Banco de Avaliadores Internos
apto na área cio solicitante da RSC, poderá ser sorteado docente
habilitado cm outra área.

Art. 7°

Poderá inscrever-se como avaliador de urna CERSC o docente ativo
ou aposentado do quadro ela Carreira cio Magistério do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico do ÇOLUN.

Parrigrr~fo Ú11ico:

Para inscrever-se, o docente ativo deverá estar em efe tivo exercício
do cargo, não estando afastado por licença sem vencimentos, ou para
capacitação, ou cedido, ou requisitado, ou à disposição de outro órgão.
Ai-t. 8°

São atribuições cio avaliador:
1. Realizar visita ele avaliação "in loco'', quando couber;
II. Apresentar argumentação aos recursos apresentados para análise
posterior;
IH. Observar as diretrizes estabelecidas pelo CPRSC e pela
regulamentação interna cio COLUN;
lV. Apresentar relatório conclusivo e clevidamcnlc runelamentado de
seu parecer dentro elos prazos estabelecidos.

Art. 9°

É ele responsabilidade e obrigação cio avaliador ze lar pela li sura e
sigilo ela avaliação, inclusive no que tange ao conflito de interesses,

quando houver.
Art. 1O

Sem pre.iu1zo ele sanções administrativas cabíveis, será excluído do
Banco de Avaliadores Internos do COLUN o avaliador que tiver
comprovada ação ele má fé ou de descumprimento de suas responsabilidades.
Al't. 11

A qualquer tempo o avaliador poderá solicitar sua exclusão cio banco
de avaliadores internos elo COLUN, mediante Le rmo por escrito.

CAPÍTULO Ili
DAS DlRETRTZES
As diretrizes nortearão os trabalhos ela CERSC no âmbito do
COLUN, no que se refere à avaliação do processo ele soJicilação do
Reconhecimento ele Saberes e Competências.

Art. 12

Art. 13

Poderá solicitar qualquer nível cio Reconhecimento ele Saberes e
Competências o docente do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico
efetivo, desde que atenda a titulação mínima exigida para o nível do RSC prclencliclo.
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Art. 14

O RSC poderá ser concedido em Lrês níveis cli fcrcnciados, clcsclc que
atenda aos requisitos estabelecidos no Arl. -1O, § 1º, 2º e 3º ela
Lei nº 12.722 de 2012, e no Arl. Sº e Anexo 1 desta Resolução, nos níveis seguintes:
L RSC 1 - Poderá solicitar o RSC l o docente EBTI que possuir
título de graduação no ensino superior, pleilcanclo a Rclribuição por
Titulação (RT) ele especialista;
LI. RSC lT - Poderá solicilar o RSC Jl o docente EBTT que possuir
tílu lo ele especialização lato scnsu, plei tcanclo a Retribuição por
Titulação (RT) ele mestre;
Ill. RSC II1 - Poderá solicitar o RSC Lil o c!occnlc EBTT que possuir
título de especialização stricto sensu em nível de mestrado, pleiteando
a Retribuição por Titulação (RT) de doutor.
Al"t. 15

A avaliação e pontuação será cfcluada ele maneira quanlitativa,
baseada nas atividades e/ou clocumcnlos apresentados pelo docente,
atendendo ao disposto nos Anexos l e lI desta resolução.
Art. 16

Os valores para cada item foram definidos cm alcnclimcnlo ao
proposlo no Arl. J 1 da Resolução 01/2014 cio CPRSC, conforme o

Anexo li.
Art. 17

A pontuação máxima em cada nível para obtenção do RSC será ele
140 pontos, sendo que o docente deverá possuir no mínimo 50% ela
pontuação total, e deste valor, 50% deverão estar obrigatoriamente contemplados dentro do
nível cio RSC pretendido como estabelece o Parágrafo único cio artigo 9° ela Resolução nº
01/2014 ela CPRSC.
Art. 18

Para obtenção cio RSC, o candidato deverá:
I. Obter, no mínimo, 70 (setenta) pontos, resultantes ela soma da
pontuação obtida nos três níveis; e
11. Obter, no mínimo, 35 (trinta e cinco) pontos no nível pretendido.

Art. 19

A apresentação ele atividades e/ou documentos para pontuação do
RSC independe cio tempo em que essas foram realizadas.

Al"t. 20

O docente poderá pontuar cm quaisquer critérios propostos nas
diretrizes do RSC, dentro cios quesitos apresentados no Anexo 1 desta

Resolução.

CAPÍTULO IV
DOS PROCEDIMENTOS
Ad. 21

Cada processo será avaliado ele maneira individual, sendo a avaliação
efetuada por t1ma CERSC constituída por quatro profissionais, sendo
que, cleslcs, no mínimo dois deverão ser externos à instituição, conforme clisposlo no Art. 4º
desta Resolução.
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Art. 22

A comprovação do atendimento aos critérios ele pontuação elas
atividades será efetuada por documentação específica acompanhada
ele relatório ele suas atividades segundo anexo VJl deste edital, podendo a CERSC solicitar
maiores informações, caso julgue necessário.

Parágn~fo Úllico:

Na ausência ele clocumenlaçáo comprobatória, para o período anterior
a primeiro de março de 2003, será facultada a apresentação de
memorial, o qual deverá conter a descrição detalhada da trajetória acadêmica, profissional e
intelectual elo candidato ao RSC, ressaltando cada etapa ela sua experiência.
Art. 23

O processo deverá ser solicitado pelo interessado no órgão
responsável pelos recursos humanos na sua unidade ele lotação, e
encaminhado diretamente ~t CPPD, que será responsável pelos demais trâmites necessários.

§ 1°

A responsabilidade pela solicitação ele abertura cio processo com
apresentação ele toda documentação comprobatória é ele única e
exclusiva responsabilidade elo solicitante.

§ 2º

O órgão responsável pelos recursos humanos na unidade ele lotação
elo solicitante terú prazo ele até cinco dias Citeis para encaminhar o

processo à CPPD.
Art. 24

Após recebimento elo processo, a CPPD terá o prazo ele quinze dias
para instalação ela CERSC e encaminhamento elo processo aos

membros ela comissão.
Art. 25

Após recebimento elo processo com parecer favorável emitido pela
maioria elos membros ela CERSC, a CPPD terá prazo ele quinze dias
para encaminhamento ú Pró-Reitoria ele Recursos Humanos (PRH) para implantação ela RT
ou, em caso ele parecer desfavorável emitido pela maioria elos membros ela CERSC, a
CPPD deverá comunicar ao solicitante o indeferimento ela solicitação.
Art. 26

Em caso ele indeferimento ela solicitação, o solicitante terc.1 um prazo
ele até três dias úteis após ciência elo resultado cio processo para
interpor recurso junto ~t CPPD, a qual encaminhará para uma nova CERSC, que terá prazo ele
30 dias para análise da solicitação e envio ele novo parecer, sendo este considerado ele caráter
definitivo.

Prmígn!fo Ú11ico:

A CPPD é responsável pela constituição de nova CERSC,
assegurando a participação ele integrantes diversos daqueles que
proceelerarn à an{tlise inicial.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAlS
Art. 27

Os processos de avaliação poclerâo ser remunerados na forma ele
Gratificação por Encargo ele Curso e Concurso, nos lermos do inciso
11, art. 76-A, da Lei nº 8.112/90, do Decreto nº 6.114/2007 e ela Parlaria MEC nº l..084, ele
2.9.2008, publicada no D.O.U. de 03.09.2008, seção 1, página 20.
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Purúgrr~fo Único:

As despesas decorrentes ele passagens e diárias nos deslocamentos
cios avaliadores externos ou internos, para realização ela avaliação "in
loco'', quando for o caso, serão custeadas pelo COLUN.
Art. 28

Os casos omissos serão analisados pelo Conselho de Administração.

Art. 29

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições contrárias.
Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 14 de outubro ele 2015.
L.~

Prof. Dr.

'.ATALlNO SAUGADO Fl HO
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ANEXO 1 da RESOLUÇÃO nº 174-CONSAD, de 14 de outubro de 2015.
TABELA DE PONTUAÇÃO
RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS - RSC 1

CRITÉRIOS

Unidade ele Meclicla

Subtotal

MÁXIMO de pontos

1) Expc1·iência na úrea de íonnação e/ou atua~'.ão do docente, ;111lerior ao ingresso na institnição,
contemplando o impacto de suas ;1ções nas dem;1is di1·etrizes dispostas parn todos os níveis da RSC

a) Gcslão escolar

Anual

b) Exercício do magislério
na educação básica,
Anual
Lécnica, graduação ou pósl!racluacão
c) Geslão na área de
Anual
alm1çfio
d) Experiência
prorissiona\ na árc<1 de
Anual
a luação
2) Cursos de capacilação na ;í1·ea ele interesse in stitucional
a) Panicipação cm curso
Ccrlificaelo
cnlrc 20 e 59 ho ras
b) Parlicipação cm curso
Cc rli ficado
cnlrc 60 e 1 19 horas
c) ParLicipação cm curso
Ccrlificaelo
de J 20 horas ou mais
cl) Parlicipação cm cvcnlo
de inlcrcssc inslilucional
Ccrli l"icado
ou área de aluação
3) Atuação nos diversos níveis e modalid;1dcs da educação
a) Curso ele formação
conlinuada
b) Curso ele cxlcnsão
c) Procia
cl) Técnico
e) Superior
1) PRONATEC
g) Pós-graduação Lato

Sens11
h) Pós-graduação Striclo

Sensu (Mcslraclo)
i) Curso ele c urla dur ação
ministrado cm f11nbilo
municipal, regional ou
esladual
j) Palcslra minislracla em
âmbito nacional,
municipal, regional ou
esladual

2,0

3,0
2,0

MÁXIMO
30
PONTOS

2,0

.l ,O

2,0
3,0

MÁXIMO
20
PONTOS

5,0

Unidade

1,0

Unieladc
Scmcslrc
Scmcslrc
Scmcslrc
Sc mcslrc

2,0

Discipl i na/Scmcslrc

4,0

Disci pi ina/Sc m eslrc

5,0

Unidade

1,0

Unidade

J,O

l ,O

2,0
3,0
2,0
MÁXIMO
30
PONTOS
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4) Atuaçiio cm comissões e representações in s titucionais, de classe e profissionais, contemplando o
impacto de s ua s ;1ções na s dem a is diretrizes dispostas para todos os níveis da RSC
a) Parlicipação como
Lilular cm alivicladcs
regulares previstas c m
Semestre
2,0
Lei, Estatuto ou
Rcic.i rnen lo
b) Participação corno
suplente cm aliv idacl cs
regulares previstas cm
Semestre
L,O
Lei, Estatuto ou
Rcgimcnlo
c) Participação corno
Lilula r cm conselhos
Scrncslrc
2,0
MÁXIMO
proCissionais
10
cJ) Participação corno
PONTOS
suplente cm conselho~
Semestre
1,0
prol"issiona is
e) Participação de
diretoria s indi cal Semestre
2,0
Diretoria
l) Participação em
comissões de Sindi cânc ia
Com issfio
1,0
i ntcrna ou externa
g) Participação em o utras
comissões internas ou
Com issão
J ,O
externas
h) Participação cm
atividades junto ao MEC
Semeslrc
J ,O
(cessão)
5) Produçiio de m ate rial didático e/ou implantaçiio de ambientes de aprendizagem, na s atividades de
e nsi no , pesqu isa , cxtcnsiio e/ ou inovaçiio
a) Coauto ri a de li vro
Livro
clicJútico ou instrucional
b) Coautoria de unidade
ou capítulo de livro
Uniclacle/Capílu lo
didático ou inslrucio nal
c) Descnvolvimenlo e/o u
implantação ele ambientes
Amb ie nte
ele aprcnd izal!,em
d) Produção ele objetos ele
Objeto
ilprenclizagcm
6) Atuação na gcsrno acadêmica e institucional, contemplando
diretrizes clispost;1s para todo~ os nívei s ela RSC
a) Função ele reitor
b) Função ele pró-reitor o u
chefe de gabi nele
c) Função de direçfio geral
do COLUN
d) Oulros cargos de
elireçiío
e) Função ele coordenação
de ensino
1) Oulras !"unções de
geslão

5,0
3,0

MÁXIMO

20

3,0

PON TOS

2,0
o impacto de s u;1s ações na s demais

Anual

5,0

Anual

4,0

Anual

4,0

Anual

2,0

Anual

3,0

Anual

2,0

MÁXIMO

10
PONTOS
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7) Participaçiio cm processos seletivos, cm bancas de avaliaçiio arndêmica e/ou de concursos
a) Banca de processo
Banca
2,0
sclcl ivo
b) Banca de co nc urso
Banca
3,0
público
MA.XI MO
c) E labo ração o u rev isão
10
ele p rovas ele co nc urso
Ce rlarne
2,0
PONTOS
público
d) Banca de traba lhos de
Banca
2,0
conclusão ele c urso el e
técnico, g rad uação
1,O
e) Ou trns ba ncas
1te m
8) Outras gracluaçõcs, na área de in tercssc, além daquela que o habilita e define o nível de RSC
pretendido , no iimbito do plano de qualificaçiio profissional

a) 2" Graduac,;iio

Ce rti ri cad o

10,0

MA.XI MO
10
PONTOS
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TABELA DE PONTUAÇÃO
RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS - RSC II

CRITÉRIOS

Unidade de Medida

Subtotal

MÁXIMO de pontos

9) Orientação ao corpo discente em atividades de ensino, extensão, pesquisa e inovação
a) Supervisor docente
Semestre
3,0
e técnico
b) Orientação ele
educandos cm
atividades de ensino,
Atividade
2,0
pesquisa, extensão
MÁXIMO
e/ou inovação
30
e) Oricnlaçiio de
PONTOS
educandos cm
ALiviclacJe
3,0
Lrabal hos cJc conclusão
de curso técnico
cl) Orientação de
trabalhos de conclusiío
Monograria
5,0
de Qracluacão
1 O) Participação no desenvolvimento de protótipos, depósitos e/ou registros de propriedade intelectual
a) Desenvolvime nto ele
protótipos
b) Depósitos dcluados
e) Registro de
propr·icdadc intclcclual
11) Participação cm grupos de

Unidade

2,0

Unidade

2,0

Registro

3,0

MÁXIMO
10
PONTOS

trabalho e/ou oficinas institucionais

MÁXIMO 20 PONTOS
a) Participação cm
Atividade
2,0
ol"icinas inslilucionais
b) Participação cm
Atividade
2,0
Qrupos ele traba lh o
12) Participação no desenvolvimento de projetos ele inte1·esse institucional, de ensino, pesquisa,
extensão e/ou inovação
a) Participação como
coorclcnaclor cm
projeto de interesse
3,0
Semestre
institucional de ensino,
pesquisa, exlcnsão
MÁXIMO
e/ou inovação
30
b) Participação como
PONTOS
colaborador cm projeto
ele irllcrcssc
2,0
Semestre
inslilucional de ens in o,
pesquisa, extensão
e/ou inovação
13) Participação no desenvolvimento de projetos e/ ou prút:icas pedagógic;1s de reconhecida relevflncia

a) Participação corno
coordenador de proj elo
em parceria com outras
i nsli lu içõcs,
comu11idade interna
e/ou externa

Semestre

3,0

MÁXIMO
20
PONTOS
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b) Participação como
colaborador de projclo
cm parceri a com oulras
Semcslrc
2,0
insliluiçõcs,
comunidade inlerna
MÁXIMO
e/ou cxlcrna
20
c) Pmlicipação cm
PONTOS
prnjclos de
acompanha mcn Lo
Sc111cslrc
2,0
pedagógico junlo ao
corpo clisccnlc
14) O rga 11 izaçiío de eventos científicos, tecnológicos, esrortivos, sociais e/ou cu ltu rn is
a) Parlicipação como
Evcnlo
MÁXIMO
5,0
coordenador de eve nto
20
b) Parlicipação na
PONTOS
Evcnlo
4,0
or,r.-.:anização de evcnlo
15) Outras pós-graduações, na úrea de inte1·esse, além daquela que o habilib1 e define o nível de RSC
nretendido, no âmbito do nlano de qualificaçiío !)rofissional
MÁXIMO
10
a) 2" Especial ização
Ceni licacl o
10,0
PONTOS
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TABELA DE PONTUAÇÃO
RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS - RSC lll

16) Dcs cnv o lv imcnlo , pro duçã o e transfe1·ê ncia de tecnologias
a) Dcsenvolvimcnlo e/ou
lle m
2,0
produçiío de Lcc no logia
b) Transre rência ele
Item
2,0
tccno lo.e:i a
17) Des envo lvimento de pesqui sas e aplicação de métodos e tecnolog ia s educacionais que
interdi sciplinaricladc e integ ração de conteúdos acadêmicos na educa~: ão profissional e
n a educaç ão bú s ica
a) Dcscnvo lvimcnlo ele
pesquisa e aplicação de
métodos e tecnologias
cdue<1cio nais
b) Desenvo lvimento de
alividadcs educacio na is de
integração dos contcC1dos
acadêmicos
c) Resumo publ.icado cm
ana is de cvc nlo naciona l e
inlcrnaciona l
d) Rc~umo publicado cm
anais de evento regional
e) Livro publicado

Semestre

2,0

Semestre

2,0

U nid ade

2,0

Uni d ade

J,O

Uni dade

5,0

MÁXIMO
10
PONTOS
proporcionem
tecnoló g ica ou

MÁXIMO
30
PONTOS

1) Bancas de Lrabalho de
conclusf10 de
Banca
3,0
es pecialização !alo sensu
g) Orientação ele trabalhos
Monogra[ia(fCC
4,0
cm cursos lalo sensu
h) Membro de com issão
Semcs lre
2,0
editorial
i) Consullor e/ou
parcccrisla de rcvislas ou
revisor de periódicos ou
ltem
2,0
avaliado r ou consu ltor de
proje tos de pesquisa ou
cvenlos científicos
18) Dcs en vo lvi 111 en to de pesquisa s e atividades de extensão que proporc io n e m a
in s titu c io nal co m os arranjos sociais, culturais e produtivos
a) Coorde nação ele
pesquisas no iímb ito da
insLiluiçiío volladas aos
arranjos sociais, cu ltu rais e
produlivos
b) Colaboração cm
pesquisas 110 ümbilo da
i nsl itu is;iio vol Ladas aos
arranjos socia is, cultura is e
proclul ivos

Semestre

a rti c ul ação

2,0
MÁXIMO
30
PONTO S

Sc rn cslre

1,0
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c) Coordenação de
atividades de extensão no
ú111bito da instituição
Semestre
2,0
voltadas aos arranjos
sociais, culturais e
o roei u ti vos
cl) Colaboração em
atividades ele extensão no
âmbito da instituição
Semestre
1,0
voltadas aos arranjos
sociais, culturais e
produtivos
e) Organização de
atividades de pesquisa
e/ou extensão no âmbito
Atividade
l ,O
da instituição voltadas aos
arranjos sociais, culturais e
produtivos
1) Coordenação de grupo
ele estudo registrado na
Semestre
2,0
direção ele ensino,
pesquisa e extensão
g) Participação cm grupo
ele estudo registrado na
Semestre
1,0
d ircção de ensino,
oesquisa e extensão
19) Atuação cm projetos e/ou atividades cm pan:cria com outrns instituições
a) Participação em grupo
ele pesquisa registrado no
Semestre
2,0
CNPQ no âmbito da
i11stituicão
b) Participação c111 grupo
ele pesquisa registrado no
Semestre
1,0
CNPQ cm outra instituição
c) Coordenação de
pesquisa com parceria(s)
extcrna(s), vollacla(s) aos
Semestre
3,0
arranjos sociais, culturais e
produtivos
cl) Colaboração cm
pesquisa com parceria(s)
cxtcrna(s), voltacla(s) aos
2,0
Semestre
arranjos sociais, culturais e
orodutivos
20) Atuação cm ativid<idcs de assistência técnica nacional e/ou internacional
a) Atividade de assistência
t6cnie<1 nacional
b) Atividade ele assistência
técnica internacional
c) Curso, minicurso ou
ol'icina ministrado cm
âmbito nacional ou
in Lcrnacio na 1
d) Palcslra minislrnda cm
~mbilo nacional
e) Palcslra ministrada cm
i'1rnbito inlcrnacional

Semestre

1,0

Semestre

2,0

Curso

2,0

Palestra

1,0

Palestra

2,0

MÁXIMO

30
PONTOS

MÁXIMO

20
PONTOS

MÁXIMO
1
PONTOS

o
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1) Parlici pação como
a vai iador req u isi Lado ou
MÁXIMO
convidado por órgãos
Alividade
2,0
10
governamenlais ou
PONTOS
11arliculares
21) Outras pós-graduações na úrea de interesse, além daquela que o habilita e define o nível ele RSC
nretendido, no âmbito do plano de oualifieaçiío profissional
MÁXIMO
a) 2° Meslraclo
Diploma
JO,O
10
PONTOS
22) Produçiío acadêmica e/011 tecnológica, nas atividades de ensino, pesquisa, extcnsiío e/ou inovaçiío
a) Resumo publicado cm
anais de evenlos regional
b) Publicação de artigo ern
periódico
c) Publicações em jornais,
revistas e oulros meios de
comunicação
cl) Coauloria ele livro
publicado
e) Organizador de livro
publicado
í) Capílulo de livro
publicado
g) Produção ele programa
de rúclio ou TV
h} J>arlilura musical
i) Prcl'ácio, ctlitorial e
posU1cio de livro e/ou
periódico
j) Produção arlística e/ou
cu llu ra l
k) Autoria de livro
didático ou instrucional
1) Organizador ele livro
didático ou inslrucional
111) Outra produção
acadêmica e/ou

Resumo

1,0

Ar Ligo

3,0

Unidade

2,0

Unidade

4,0

Unidade

2,0

Unidade

3,0

Programa

2,0

MÁXIMO

Pa rli Lura rcl!istrad a

2,0

PreL1cio/Posfácio

L,O

Unidade

3,0

Unidade

5,0

Livro

3,0

Produção

2,0

30
PONTOS

tecnoló.~ica

//J/I
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ANEXO II DA RESOLUÇÃO Nº 174-CONSAD, de 14 de outubro de 2015.
PONTUAÇÃO MÁXIMA POR ITEM NOS NÍVEIS DO RSC l

[tem
1
2
3

Peso
3
2
3

4

]

5
6
7
8

2
1
1
1

Máximo
30
20
30
10
20
10
lO
lO

11!1
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ANEXO III DA RESOLUÇÃO Nº 174-CONSAD, de 14 de outubro de 2015.
PONTUAÇÃO MÁXIMA POR ITEM NOS NÍVEIS DO RSC Jl

Hem
9

:IO
ll
12
13
14
15

Peso
3
1
2
3
2
2
l

Máximo
30
10

20
30
20
20
10

16
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ANEXO IV DA RESOLUÇÃO Nº 174-CONSAD, de 14 de outub.-o de 2015.
PONTUAÇÃO MÁXIMA POR TTEJVJ NOS NÍVEIS DO RSC 111

Item

Peso

Máximo

16

1

1_Q

l7
18

3
3
2
l
l
3

30
30

19
20
21
22

20
10
10
30

17
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ANEXO V DA RESOLUÇÃO Nº 174-CONSAD, de 14 de outubro de 20l5.
ORIENTAÇÕES PARA ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DE CADA NÍVEL DO RSC

Nível RSC l

l) Experiência na ;)1·ca de formação e/ou atuação do docente, ~mtcrior ao ing1·esso na
instituição
a) Gestão Escolar: compreende as atuações em cargos no àmbito das instituições de ensino,
como direção, coordenação pedagógica, orientaç~to pedagógica, supervisão escolar, entre
outros.
b) Exercício cio magistério na educação básica, técnica, graduação ou pós-graduação:
compreende o período de atuação como docente.
c) Gestão na círea ele atuação: compreende as atuações em cargos ele gestão exercidos cm
outras atividades na área de atuação.
d) Experiência profissional na área de atuação: compreende o exercício cm outras atividades
na círea ele atuação.
Todos os itens deverão ser comprovados mediante apresentação ele um cios documentos
abaixo:
- Declaração da inslituição em que realizou a atividade.
- Registro em carteira profissional.
- Outro documento oficial da instituição que comprove o vínculo.
2) Cursos de capacitação e/ou graduação na área de interesse institucional
a) Cursos entre 20 e 59 horas: deverão ser comprovados por meio de certificado, com carga
horária mínima de 20 horas.
b) Cursos entre 60 e 119 horas: deverão ser comprovados por meio de certificado.
c) Cursos com 120 horas ou mais: deverão ser comprovados por meio ele certificado, contendo
conteúdo programático e frequência.
d) Participação cm eventos ele interesse institucional ou na área ele atuação: deverão ser
comprovados por meio ele declaração ele participação.
3) Atuação nos diversos níveis e modalidades da educação
Todos os itens poderão ser comprovados mediante apresentação de um dos documentos
aba ix o:
- Declaração ela instituição em que realizou a atividade;
- Registro cm carteira profissional;
- Outro documento oficial comprobatório ele realização ela atividade.
4) Atuação cm comissões e representações institucionais, de classe e prnfissionais,
contemplando o impacto de suas ações nas demais diretrizes dispostas para todos os
níveis da RSC
Compreende-se por ativiclaeles regulares previstas em lei (subi tens a e b) as participações em
fóruns , comitês, conselhos, entre outros, anteriores ou posteriores ao ingresso do servidor
COLUN, internas ou externas à instituição.
Todos os itens deverão ser comprovados mediante apresentação ele um cios documentos
abaixo:
- Declaração emitida pela instituição responsável;
- Outro documento oficial comprobatório ele realização ela atividade.
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5) Produção de material didático e/ou implantação de ambientes de aprendizagem nas
atividades de ensino, pesquisa, extensão e/ou inovação
Compreende-se por objelos de aprendizagem (subilem d) ferramentas reulilizáveis
desenvolvidas para apoiar o processo de ensino e aprendizagem e que possuam, inlernamenle
ou vinculado a eles, sugeslões sobre o contexlo apropriado para sua utilização. São exemplos
ele objelo de aprendizagem os recursos digitais como vídeos, sorLwares, animações, imagens,
[crramenlas cxpcrimenlais, etc.
A comprovação aconlecerá rneclianle apresenlação ele um dos itens abaixo:
- Cópia da unidade, capílulo ele livro clidálico ou inslrucional, livro didático, livro
instrucional;
- Declaração de que realizou a alividade de clesenvolvimenlo e/ou implanlação ele objetos de
aprendizagem;
- Declaração de que realizou a produção do objelo de aprendizagem ou declaração validando
da autoria do objclo de aprendizagem;
- Cópia do objclo de aprendizagem com ficha técnica ela produção;
- Oulro documento oficial comprobalório ele realização ela alividade.
6) Atuação na gestão acadêmica e institucional, contemplando o impacto de suas ações
nas demais diretrizes dispostas para todos os níveis da RSC
Todos os itens deverão ser comprovados medianle apresentação ele um cios itens abaixo:
- Parlaria de Nomeação;
- Publicação em diário oficial;
- Declaração do responsável pela Unidade Administrativa atestando a atuação na gestão.
7) Participação cm processos seletivos, cm bancas de avaliação acadêmica e/ou
concursos
Todos os itens deverão ser comprovados mediante apresentação ele declaração ou portaria ela
instituição cm que realizou a atividade.
8) Outras graduações, na área de interesse, além daquela que o habilita e define o nível
de RSC pretendido, no âmbito do plano de qualificação profissional
A comprovação se dará mediante:
a) 2ª Graduação deverá ser comprovada mediante aprcsenlação do diploma ou declaração ele
conclusão ela lnslituição e histórico escolar.
A comissão especial poderá solicitar outras comprovações, caso julgue necessário.
Nível RSC II
9) Orientação ao corpo discente cm atividades de ensino, extensão, pesquisa e inovação
Co111preenclc-se como orienlação ao corpo discente em atividade de ensino, extensão, pesquisa
e inovação as atividades de orientação a TCC, monografia, cslágios, iniciação científica,
visitas técnicas, entre outros.
Todos os itens deverão ser comprovados mediante:
- Declaração ela Universidade Federal do Maranhão ou ela instiluição cm que realizou a
atividade;
- Registro em carteira profissional;
- Outro documento oficial comprobatório de realização ela aliviclacle.
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10) Participação no desenvolvimento de protótipos, depósitos e/ou registros de
pr-opric<ladc intelectual
Compreende-se como propriedade intelectual a soma elos direitos relativos ~ts obras literárias,
arlíslicas e cienlíficas, ~ts inlerpretações dos artistas intérpreles e as execuções de
radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, ~ts descobertas
científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço,
bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência
desleal e lodos os outros direitos inerentes ~l aliviclacle intelectual nos domínios industrial,
cienlífico, literário e arlístico.
a) Compreende-se desenvolvimento de protótipos: como um produto que ainda não foi
comercializado, mas está em fase ele testes ou ele planejamento, primeiro exemplar, primeiro
modelo, original;
b) Entende-se como depósito a comprovação de valor monetário referente ao pcd ido nacional
de invenção (PT), depósito de pedido nacional de modelo ele utilidade (MU), depósito ele
pedido nacional ele certificado de adição de invenção (C) e entrada na rase nacional cio PCT Tratado ele Cooperação em Matéria ele Patentes e outros;
c) Entende-se como registro de propriedade intelectual a comprovação mediante apresentação
ele documentação do registro no órgão específico, como por exemplo, no lnslilulo Nacional ele
Propriedade Industrial - 1NP[ ou órgãos similares.
11) Participação cm grupos de trabalho e/ou oficinas institucionais
a) Compreende-se por Oficina Institucional o ambiente clestinaclo ao clescnvolvimcnlo ele
aptidões e habilidades, mediante atividades laborativas, em que estão disponíveis diferentes
tipos de equipamentos e materiais, nas diversas áreas cio desempenho profissional;
b) Compreende-se por Grupo de Trabalho como sendo a formação de uma equipe que tem
como objetivos intercambiar, interagir e trocar informações e conhecimentos, corno também
sensibilizar, mobilizar e debater sobre temas e aspectos específicos ele inleresse e importância
cio grupo, ele sellS participantes e ela instituição, que subsidiem a proposição e a elaboração de
políticas públicas ele apoio ao desenvolvimento ela instituição.
Todos os itens poderão ser comprovados mediante apresentação ele declaração cio órgão/setor
responsável pela atividade.
12) Pa.-ticipação no desenvolvimento de projetos de interesse institucional, de ensino,
pesquisa, extensão e/ou inovação
a) Corresponde a participação como coordenador em projeto ele interesse institucional de
ensino, pesquisa, extensão e/ou inovação cleviclamente comprovados que sejam realizados no
COLUN e/ou em parceria com outras instituições, bem como, cm parceria com a comuniclacle
interna e/ou comunidade exlerna ao COLUN;
b) Corresponde a participação como colaborador em projeto ele interesse institucional de
ensino, pesquisa, extensão e/ou inovação que sejam realizados no COLUN e/ou em parceria
com outras instituições, bem como, em parceria com a comunidade interna e/ou comllnidacle
externa ao COLUN.
Todos os itens deverão ser comprovados mediante apresentação ele declaração ela direção de
ensino, pesquisa e/ou extensão, do campus onde o trabalho é clcsenvolviclo, ou ela pró-reitoria
competente, cm caso de projetos instilucionais.
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13) Participação no desenvolvimento de projetos e/ou práticas pedagógicas de
1·econhecida 1·elcvância
Entende-se por reconhecida relevância, corno sendo a realização ele projetos e/ou práticas
pedagógicas importantes, de grande valor, que tem mérito, que se destaque no meio
educacional e na sociedade.
a) Corresponde a participação ele servidores do COLUN, que exercem a função ele
Coordenador ele projetos ele reconhecida relevância, devidamente comprovados, que sejam
realizados no COLUN e/ou em parceria com outras instituições, bem como, em parceria com
a comunidade interna e/ou comunidade externa ao COLUN;
b) Corresponde a participação ele servidores cio COLUN, que colaborem com projetos de
reconhecida relevância, devidamente comprovados, que sejam realizados no COLUN e/ou cm
parceria com outras instituições, bem como, cm parceria com a comunidade interna e/ou
comunidade externa ao COLUN.
c) Corresponde à participação em projetos ele acompanhamento pedagógico junlo ao corpo
discente como projetos ele aulas de reforço, cursinho para o 3° ano, aulas para alunos com
deficiências físicas ou ele aprendizagem, entre outros.
Todos os itens poderão ser comprovados mediante apresentação ele declaração ela instituição
cm que realizou a atividade.

14) Organização de eventos científicos, tecnológicos, esportivos, sociais e/ou culturais
Estão incluídas nos eventos científicos, tecnológicos, esportivos, sociais e/ou culturais todas
as aliviclacles anteriores ou posteriores ao ingresso cio servidor no COLUN, internas ou
externas à instituição.
a) Participação como coordenador de evento na modalidade de congressos, sem1nm1os,
cursos, palestras, feiras, exposições, rnesas-reclonclas, simpósios, painéis, fóruns, conferências,
ciclo ele palestras, jornadas e outros;
b) Participação na organização ele eventos na rnodalidaclc ele congressos, semimírios, cursos,
palestras, [eiras, exposições, mesas-redondas, simpósios, painéis, fóruns, conferências, ciclo
ele palestras, jornadas e outros.
Todos os itens poderão ser comprovados mediante apresentação ele declaração ou outro
clocumenlo oficial ela instituição em que realizou a aliviclade.

15) Outras g.-aduações, na área de interesse, além daquela que o habilita e define o nível
de RSC pretendido, no âmbito do plano de qualificação profissional
a) 2ª Especialização (curso ele pós-graduação latu sensu, com duração mínima de 360 horas) a comprovação se dará mediante apresentação ele certificado e histórico escolar.
Nível RSC JJI

16) Desenvolvimento, produção e transferência de tecnologias*
a) Desenvolvimento e/ou produção ele tecnologia - compreende-se por desenvolvimento e/ou
produção ele tecnologia a atividade que resulte em inovações tecnológicas clcnlro dos diversos
setores ela produção;
b) Transferência ele tecnologia - compreende-se por transferência de tecnologia o repasse de
todos os processos e/ou produtos relativos ao desenvolvimento e/ou produção de tecnologia
aos diversos setores da sociedade. Esle repasse é realizado por meio de documentação
específica inerente ao clesenvolvirnenlo ela tecnologia, tais corno; manuais, tutorias, códigos
fonlc, diagramas, registro ele logs, projeto do produto, etc;
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Os itens (a) e (b). poderão ser comprovados mediante apresentação ele declaração ela
instituição em que realizou a atividade bem como através ele projetos pedagógicos, oficinas e
cursos, manuais, tutorias, códigos fonte, diagramas, registro ele logs, projeto cio produto, ele;
* Entende-se por tecnologia toda e qualquer produção que contribua para o desenvolvimento
do conhecimento humano.

17) Desenvolvimento de pesquisas e aplicação de métodos e tecnologias educacionais que
proporcionem intenlisciplinaridade e a integração de conteúdos acadêmicos na
educação profissional c tecnológica ou na educação búsica
a) Compreende-se como desenvolvimento de pesquisa e/ou a aplicação ele tecnologias
voltadas para a qualidade dos processos educacionais;
b) Compreende-se como desenvolvimento de projetos e/ou atividades educacionais que
envolvam diferentes áreas cio conhecimento;
e) Resumo publicado em anais de eventos internacionais e nacionais - um resumo corresponde
a urna apresentaçáo concisa de todos os pontos relevantes elo trabalho, deverá ressaltar o que
se pretendeu solucionar e explicar, os objetivos, a abordagem metodológica empreendida,
urna síntese cios resultados parciais ou finais e as conclusões;
d) Resumo publicado em periódico ou anais ele eventos regionais - um resumo corresponde a
uma apresentação concisa ele todos os pontos relevantes do trabalho, deverá ressaltar o que se
pretendeu solucionar e explicar os objetivos, a abordagem rnctoclológica empreendida, uma
síntese dos resultados parciais ou finais e as conclusões;
e) Livro publicado;
f) Bancas ele trabalho ele conclusão de graduação e especialização lato sensu;
g) Orientação de trabalhos em cursos graduaçào e especialização lato sensu;
h) Membro ele comissão editorial;
i) Consultor de revistas ou revisor ele periódicos ou avaliador e/ou consultor ele projetos ele
pesquisa ou eventos científico.s.
Os itens a, b, f, g, h, i deverão ser comprovados mediante declaração ela lnstituição cm que foi
desenvolvida a atividade, contendo a data e local de realização ela atividade.
Os itens e, d, e poderão ser comprovados mediante apresentação ele declaração da instituição
cm que realizou a atividade ou por meio ela apresentação da produção contendo o registro ela
autoria.
18) Desenvolvimento de pesquisas c atividades de extensão que proporcionem a
articulação institucional com os arranjos sociais, culturais e produtivos
a) Coordenação de pesquisas no âmbito da instituição voltadas aos arranjos sociais, culturais e
produtivos;
b) Colaboração em pesquisas no âmbito ela instituição voltadas aos arranjos sociais, culturais
e produtivos;
c) Coordenação ele atividades ele extensão no âmbito ela instituição vollaclas aos arranJOS
sociais, culturais e produtivos;
d) Colaboração cm atividades de extensão no âmbito da instituição voltadas aos arran.ios
sociais, culturais e produtivos;
e) Organização ele atividades de pesquisa e/ou extensão no ~tmbito da instituição voltadas aos
arranjos sociais, culturais e produtivos;
f) Coordenação ele grupo de estudo registrado na direção ele ensino, pesquisa e extensão;
g) Participação em grupo de estudo registrado na direção ele ensino, pesquisa e extensão.
Todas as atividades poderão ser comprovadas mediantes declaração ela instituição em que foi
clescnvolvida, contendo período ele ocorrêl1cia, tipo ele atividade, local em que foi efetuada.
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Poderá ser aprescnlaclo outro documento oficial com carimbo e assinatura ela instiluição que
comprove a ativiclaclc.
19) Atuação cm projetos e/ou atividades cm parceria com outras instituições
a) Participação cm grupo ele pesquisa registrado no CNPQ no âmbilo ela instituição;
b) Parlicipação cm grupo de pesquisa regislraclo no CNPQ em oulra insliluição;
c) Coordenação de pesquisa com parceria(s) exlerna(s), volLada(s) aos arran.ios sociais,
cullurais e produtivos;
d) Colaboração em pesquisa com parccria(s) exlcrna(s), voltacla(s) aos arran.ios soc1a1s,
culturais e produlivos;
Todas as atividades poderão ser comprovadas medianle declaração da instiluição em que foi
desenvolvida, contendo período ele ocorrência, Lipo de atividade, local em que foi efcluada.
Poderá ser apresentado oulro documenlo oficial com carimbo e assinalma da instiluição que
comprove a alividadc.

20) Atuação cm atividades de assistência técnica nacional e/ou internacional
a) Atividade ele assistência Lécnica nacional - compreende-se a atividade de consulloria ou o
exerdcio profissional cm outra instituição no ârnbilo nacional, solicitado com csla finalidade.
b) Alividacle de assistência Lécnica internacional - compreende-se a atividade de consulloria
ou o exercício profissional em oulra insliluição de âmbilo inlernacional solicilado com csla
final idade;
c) Curso minislrado em âmbilo nacional ou inlernacional;
d) Palcslra ministrada em àmbito nacional;
e) Palestra minislrada em âmbito internacional;
f) Participação corno avaliador requisitado ou convidado por órgãos governamentais ou
particulares.
21) Outras pós-graduações, na á1·ea de interesse, além daquela que o habilita e define o
nível de RSC pretendido, no âmbito do plano de qualificação profissional

a) 2° Mcslrado (curso ele pós-graduação stricto sensu) - a comprovação se clarú mediante
apresentação ele diploma ou declaração ele conclusão definitiva cio mestrado.
22) Produção acadêmica e/ou tecnológica, nas atividades de ensino, pesquisa, extensão
e/ou inovação
Compreendem Lodas as atividades de produção acadêmica e/ou tecnológicas anteriores ou
poslcriorcs ao ingresso cio servidor no Colégio Universitário, internas ou externas à
instituiçüo.
a) Resumo publicado cm anais ele evento regional - um resumo corresponde a uma
apresentação concisa de todos os pontos relevantes do trabalho, e deverá ressaltar o que se
pretendeu solucionar e explicar, os objetivos, a abordagem metodológica emprccnclicla.
b) Artigo publicado em periódico - é um trabalho acadêmico que aprcscnla resultados
sucintos ele uma pesquisa realizada ele acordo com o méloclo científico, submetido a exame
por oulros cientistas e aceito por uma comunidade ele pesquisadores. Possui geralmente entre
cinco e vinte páginas e é urna descrição complcla ele descobertas originais feitas cm pesquisas
aluais;
c) Arligos publ icaclos cm jornais, revistas e outros meios ele comunicação - corresponde a
artigos publicados em meios de comunicação não científicos, mas que s;lO ele inleressc ela
com uni claclc acadêmica e científica;
d) Coautoria de livro publicado - entende-se por coaulor como aquele que faz ou produz e
publica um livro junlamcnte com outro ou outros;
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e) Organizador ele livro publicado - entende-se por organizador ele livro aquele que organiza
as publicações dos diversos autores em um livro;
[)Capítulo de livro publicado - capítulo ele livro corresponde a grande divisão ou parle de um
livro. Neste caso, ele livros publicados;
g) Produção ele programa ele rádio ou TV - corresponde a alguma forma de participação na
produção ele programas ele rádio ou de TV;
h) Partitura musical - corresponde a participação devidamente comprovada na construção ela
disposição gráfica elas diversas partes que formam uma peça musical, particularmente
sinfônica. Uma partitura não exprime apenas um inslrumcnlo, pode incluir vários, cada um
designado por voz e mesmo a letra da música;
i) Prefácio e posfácio ele livro - trata-se de um texto preliminar escrito pelo autor ou por
outrem e colocado no começo do livro. Também pode-se entender como um lexlo introdutório
de uma obra (livro), onde o prefaciante descreve ele forma sucinta o objetivo da obra, sua
estrutura e conteúdo, bem corno discorre sobre o autor. O prefaciante é sempre uma pessoa
conhecedora ela lemática da obra e de seu autor. E posfácio consiste ele uma Declaração final
cio autor ou ele outrem, colocada no final cio livro;
j) Produção artística e/ou cultural - por produção entende-se como coisa produzida
naturalmente ou pelo trabalho, obra literária ou artística ou alo ou efeito ele produzir, enquanto
produção cultural ou artística corresponde a um conjunto ele produtos ou serviços culturais
e/ou artísticos realizados por indivíduos, sozinhos ou em grupo, num elclerminaclo espaço e
tempo ou produzir uma ação cultural;
k) Autoria ele livro didático - trata-se de autoria ele livro ele caráter pedagógico, utili zado pelo
professor e pelos estudantes como ferramenta necessúria para a construção do conhecimento;
l) Organizador ele livro didático ou inslrucional - Corresponde a pessoa que organizou, na
forma ele livro, lcxlos e/ou artigos didáticos e/ou instrucional produzidos por outra ou oulras
pessoas;
m) Outra produção acadêmica e/ou tecnológica - Corresponde a outras formas de produção
acadêmica e/ou tecnológica não especificadas nas letras de "a" a "m".
Todos os itens poderão ser comprovados mediante apresentação de declaração da instituição
em que realizou a atividade ou por meio ela apresentação da produção contendo o registro da
autoria.
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ANEXO VI DA RESOLUÇÃO Nº 174-CONSAD, de 14 de outubro de 2015.
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DO BANCO DE AV ALfADORES INTERNOS DO
COLUN

NOME: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
ÁREA DE ATUAÇÃO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
DISCIPLINA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
MATRÍCULA SfAPE: - - - - - - -

CPF: - - - - - - - - - - - - DATA DE INGRESSO NO COLUN: _ _ _! _ _ _ _! _ _ __
GRAU/TÍTULO DE
FORMAÇÃO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

NESTES TERMOS, PEDE DEFERIMENTO
SÃO LUÍS, _ _ /_ _/_ _ __

ASSINATURA DO REQUERENTE

SÃO LUÍS, _ _/_ _/_ __

ASSINATURA DO DIRETOR GERAL DO COLUN
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ANEXO VII DA RESOLUÇÃO Nº 174-CONSAD, de 14 de outubro de 2015.
FlCHA CADASTRAL

MATRlCULA STAPE:

-----------

ÓRGÃO EXPEDIDOR:

CELULAR: (

-----------

) _ _ _ _ _ _ _ __

EMAIL: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DADOS BANCÁRIOS

CONTA CORRENTE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
DECLARO, sob as penas ela Lei, que os dados informados nesle formulário correspondem
ex pressão ela verdade, sendo ele minha inteira responsabilidade sua manulenção aluali zacla.

São Luís, - - - - - - I ---

ASSJNATURA DO REQUERENTE
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ANEXO Ylll DA RESOLUÇÃO Nº 174-CONSAD, de 14 de outubrn de 2015.
TERMO DE COMPROMCSSO

Pelo

presente

termo,

eu,

_ _ _ _ _ _ _ _ inscrito (a) no CPF/MF sob o nº _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,declaro
minha ciência e concordftncia quanto às normas estabelecidas para a participação no Banco de
Avaliadores fnternos cio COLUN, comprometendo-me a respeitar e cumprir as exigências
estabelecidas na Resolução nº 174/2015, do Conselho ele Administração da UFMA e na
legislação que regula o lema.
Declaro também minha plena ciência de que a desobediência às normas e prazos estabelecidos
para a análise cios processos referentes à concessão do RSC, bem como a infração ao Código
de Ética do Servidor Público Federal poderão, a critério ela CPPD, implicar em meu
afastamento ou exclusão cio referido Banco ele Avaliadores, sem prejuízo de outras
penaliclacles cabíveis.

São Luís,

---

ele

-------~

ele 20

Assinatura do Servidor
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ANEXO lX DA RESOLUÇÃO Nº 174-CONSAD, de 14 de outubro de 2015.
MODELO DE RELATÓRIO

1. Capa com a identificação do docente (nome completo, CPF e STAPE), Identificação da
Universidade e data;
2. Sumário;
3. Descrição cio itinerário ele formação, aperfeiçoamento e titulação;
4. Descrição da atuação docente;
5. lnclicação e descrição ele produção acadêmica, técnico-científica, literária e/ou
artística;
6. Descrição de at.iviclaeles ele prestação ele serviços à comunidade;
7. [nclicação e descrição ele atividades ele administração;
8. indicação de títulos, homenagens, prêmios e/ou aprovações em concursos;
9. Cópias

cios

documentos

que

comprovem

as

atividades

a

serem

pontuadas,

cleviclamente autenticadas em cartório ou pelo setor responsável pela gestão ele pessoas
cio Campus.
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ANEXO X DA RESOLUÇÃO Nº 174-CONSAD, de 14 de outubro de 2015.
FORMULÁRIO DE SOLJCJTAÇÃO DA RSC

Nome cio Servidor:
Data ele Nascimento: - - -/- - -/- - - E-mail lnslilucional:
------------------------~

SIAPE:

-----------

Classe:

Nível:

Data de lngresso no Serviço Público Federal:
Data ele Ingresso no COLUN:
Formação:

------------

------------~

-------------------

--------------------------

RSC prelenclicla:
(
) RSC l
(
) RSC ll
(
) RSC m
professor da
Carreira ele Ensino Básico Técnico e Tecnológico, SlAPE nº _ _ _ _ _ _ _ _ _ , CPF

---------------

, venho solicitar

~t

Comissão Permanente ele Pessoal

Docente/ EBTT- COLUN/UFMA, o recebimento e o encaminhamento cio meu relatório para
fins de concessão ele RSC conforme estabelecido na Lei nº 12.772, ele 28 ele dezembro de

2012, e na Lei nº 12.862 ele 24 ele dezembro de 2013.

Data: - - -/- - - -/- - - - -

Assinatura cio Servidor

