
Orientações RSC 
Ordenamento das páginas do Processo 

 
Página 1 - Página de Abertura de Processo (Protocolo) 
Página 2 - Requerimento RSC – Conforme Resolução (Em folha única, deve ser datado e 
assinado pelo requerente), também chamada de Prontuário (Anexo I) 

 
 

Página 3 - Capa Simples com as seguintes informações (datada e assinada) 
 
Nome: 
Siape: 
CPF: 
Data de Nascimento: 
Setor/Campus de Lotação: 
Setor/Campus em exercício: 
Cargo: 
E-mail: 
Telefone: 
Data de entrada em exercício: 
 
Página 4 – Sumário em folha única 
	  
	   	   1	  –	  Sumário;	  
	   	   2	  –	  Descrição	  do	  itinerário	  de	  formação,	  aperfeiçoamento	  e	  titulação;	  
	   	   3	  –	  Descrição	  da	  atuação	  docente	  em:	  
	   	   	   3.a	  –	  Ensino;	  
	   	   	   3.b	  –	  Pesquisa;	  
	   	   	   3.c	  –	  Extensão.	  
	   	   4	  –	  Indicação	  e	  descrição	  de	  produção	  acadêmica,	  técnico-‐científica,	  literária	  e/ou	   artística;	  
	   	   5	  –	  Indicação	  e	  descrição	  de	  atividades	  de	  administração;	  
	   	   6	  –	  Indicação	  de	  títulos,	  homenagens,	  prêmios	  e/ou	  aprovação	  em	  concursos;	  
	   	   7	  –	  Documentos	  Anexos	  (listar	  e	  paginar	  documentos	  comprobatórios	  em	  anexo).	  
	  
	  
	  



 
Próximo item- Certificado da titulação (frente e verso) que lhe permite solicitar a RSC desejada 

Por exemplo, para RSCIII diploma de mestrado, para RSCII diploma de especialização etc. 
(A resolução pede para que seja autenticado em cartório ou pelo setor responsável pela 
Gestão de Pessoas). 

 
Próximo item- Documentos comprobatórios autenticados . (A resolução pede para que seja 
autenticado em cartório ou pelo setor responsável pela Gestão de Pessoas) 
 
Próximo item - Formulário de Pontuação  
 
Próximo item - Formulário de Documentação Apresentada (Anexo 6 da resolução) 
 
Último item – Parecer positivo da Comissão de Recepção de RSC. 

 
 
-- 
 
OUTRAS ORIENTAÇÕES 

 
A Comissão de Recepção de RSC deste Campus Pontes e Lacerda, formada pelo Núcleo 
Permanente de Pessoal Docente (NPPD) e pela Coordenação Geral de Gestão de Pessoas 
(CGGP), considerando informação recebida em reunião com a Comissão Permanente de Pessoal 
Docente, realizada em 14 de novembro de 2014, informa:   

1) É necessário que todos os docentes requerentes de RSC realizem seu cadastro no 
SIMEC, acessando o sítio http://simec.mec.gov.br/; 
 

2) A fim de facilitar o encaminhamento dos processos à Comissão Especial de Avaliação, 
recomendamos que o processo protocolado seja escaneado  e gravado em CD para 
entrega de uma cópia digital do processo em PDF num único arquivo à Comissão de 
Recepção, juntamente à cópia física; 

 
OBS: O CD deve conter o nome do servidor e a matricula SIAPE do mesmo escritos 
no CD. O processo de escaneamento é por conta do servidor e o mesmo deve 
acontecer somente após o parecer positivo da Comissão de Recepção de RSC, que é 
parte integrante do processo. A ordem do escaneamento dever ser a mesma do 
processo físico. 
 

3) O requerente deve ter seu currículo cadastrado na plataforma Lattes; 
 

4) O requerente dever protocolar o pedido e endereçar ao NPPD do seu campus para 
conferência e parecer do núcleo.  
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