
ANEXO VI

CRITÉRIOS DO RSC III, 
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)   Desenvolvimento, 
produção  e  transferência 
de  tecnologias.

1

1
Contratos de transferência de tecnologia e li-
cenciamento.

contrato  ou  li-
cenciamento 10 1

2 Desenvolvimento  e/ou  produção  tecnológi-
ca.

trabalho conclu-
ído

10 1

3
Criação de produtos, equipamentos e/ou fer-
ramentas para melhoria do ensino e apren-
dizagem.

trabalho conclu-
ído 10 1

4
Participação  em comissão  e/ou  projeto  de 
elaboração e desenvolvimento de tecnologi-
as educacionais.

documento 10 1

5 Propriedade intelectual (patente ou registro).
patente  ou  re-
gistro 10 1

6
Produto ou processo não patenteado, protó-
tipo, módulos, bancadas, software não regis-
trado e similares.

desenvolvimen-
to concluído

10 1

7
Elaboração  e  utilização  de  protótipo  com 
aplicação em ensino, pesquisa, produção e 
extensão. relatório

10 1



b)  Desenvolvimento  de 
pesquisas e aplicação de 
métodos  e  tecnologias 
educacionais  que  propor-
cionem  a  interdisciplinari-
dade  e  a  integração  de 
conteúdos acadêmicos na 
educação  profissional  e 
tecnológica ou na educa-
ção básica. 

2

8

Participação em comissão, projeto e/ou pro-
grama de grupos de trabalho/estudos  para 
aplicação de métodos e tecnologias educa-
cionais que promovam a interdisciplinarida-
de e integração dos conteúdos acadêmicos. documento

2,5 4

9 Coordenação de elaboração de Projetos Pe-
dagógicos de novos cursos. documento

10 1

10
Participação em comissão de elaboração de 
PPC de curso de Pós-graduação e/ou Gra-
duação e/ou curso Técnico. documento

2,5 4

11
Participação em comissão de elaboração de 
PPC de curso FIC. documento 2,5 4

12
Participação em comissão de elaboração de 
curso de curta duração de interesse da insti-
tuição.

documento
2

5

13
Participação em comissão de reformulação 
de  PPC  de curso de Pós-graduação e/ou 
Graduação e/ou Técnico.

documento
2,5

4

14
Participação em comissão de reformulação 
de planos de curso de curta duração de inte-
resse da instituição.

documento
2

5

15

Orientação,  tutoria  e  supervisão  ao  corpo 
docente e/ou discente nos aspectos  peda-
gógicos de ensino,  de  saúde  e  de  assis-
tência social.

mês

0,5

20

16 Participação, como membro dos órgãos deli-
berativos, consultivos e de assessoramento 
da  Instituição,  bem  como  em  comissões 
instituídas pelo Ministério da Educação.

mês 0,5 20



17

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

documento 2,5 4

18

Supervisão e/ou orientação ao corpo discen-
te nas atividades de ensino e/ou, pesquisa, 
e/ou  inovação,  e/ou  extensão,  e/ou  produ-
ção, tais como PIBID, PIBIC entre outros.

documento

1

10

19

Participação em comissão de formulação ou 
reformulação  de  documento  norteador  de 
política institucional ou na elaboração de re-
latório demonstrativo de sua evolução.

documento

2,5

4

20 Membro de comissão editorial. mês 0,4 25

21
Consultor de revista ou revisor de periódicos 
ou  avaliador  ou  consultor  de  pesquisa  ou 
eventos científicos.

documento
1

10

22
Banca de defesa de trabalho de conclusão 
de curso. documento 1 10

23 Banca de revalidação de títulos. documento 5 2
c)   Desenvolvimento  de 
pesquisas e atividades de 
extensão  que  proporcio-
nem a articulação instituci-
onal com os arranjos soci-
ais, culturais e produtivos.

1
24

Captação de recursos em projetos de pes-
quisa,  inovação tecnológica e  extensão na 
própria instituição. projeto 10 1

25 Coordenação de núcleo de inovação tecno-
lógica documento 2 5

26 Coordenação de programas de extensão documento 2 5
27 Coordenação de projetos de extensão documento 2 5
28 Coordenação de cursos de extensão documento 2 5
29 Coordenação de projeto de produção documento 2 5



30 Participação de programas de extensão documento 1 10
31 Participação de projetos de extensão documento 1 10
32 Participação de cursos de extensão documento 1 10
33 Participação de projeto de produção documento 1 10

34 Participação em implantação de núcleo  de 
inovação tecnológica. documento 10 1

35
Publicação  e/ou  apresentação  de  trabalho 
e/ou projeto de pesquisa e/ou de extensão, 
em evento internacional. documento 5 2

36
Publicação  e/ou  apresentação  de  trabalho 
e/ou projeto de pesquisa e/ou de extensão, 
em evento nacional. documento 2,5 4

37
Publicação  e/ou  apresentação  de  trabalho 
e/ou projeto de pesquisa e/ou de extensão, 
em evento regional. documento 1,25 8

38
Publicação  e/ou  apresentação  de  trabalho 
e/ou projeto de pesquisa e/ou de extensão, 
em evento institucional. documento 0,6 17

39 Participação em processos de avaliação de 
projetos, protótipos ou invenções. documento 2,5 4

40 Participação ou orientação de incubadora de 
empresa, e/ou associação. documento 10 1

41
Aprovação  de  projetos  para  concessão  de 
bolsa de iniciação científica e/ou tecnológi-
ca. documento 2 5

d)   Atuação  em  projetos 
e/ou atividades em parce-
ria com outras instituições.

1
42

Captação de recursos em projetos de pes-
quisa, inovação tecnológica, produção e ex-
tensão em parceria com outras instituições.

projeto
10

1

43 Coordenação de projetos de pesquisa, ino-
vação tecnológica, produção e extensão em 

documento 10 1



parceria com outras instituições.

44
Participação em projetos de pesquisa,  ino-
vação tecnológica, produção e extensão em 
parceria com outras instituições.

documento
5

2

45
Participação em comissão e/ou grupo de tra-
balho de elaboração de projetos e/ou ativi-
dades de parceria com outras instituições.

documento
5

2

46 Implantação de unidades de ensino documento 10 1

47
Liderança de grupo de pesquisa certificado 
CNPq. mês 0,5 20

48

Participação na elaboração e negociação de 
acordo, e convênios nacionais ou internacio-
nais,  visando o desenvolvimento  de ações 
de ensino, extensão, pesquisa,  produção e 
inovação tecnológica.

acordo firmado

5

2

49
Participação em visitas técnicas internacio-
nais visando o desenvolvimento de parceri-
as.

visita realizada
10

1

50 Coordenação de acordos e convênios de co-
operação internacional.

acordo firmado
10

1

51

Participação  em processos  seletivos  exter-
nos e/ou internos como avaliador em ativida-
des profissionais de nível técnico e/ou supe-
rior.

documento

2,5

4

e) Atuação em atividades 
em assistência técnica na-
cional e/ou internacional

1

52

Trabalhos técnicos  e/ou Consultorias  a  ór-
gãos  Internacionais  ou  Nacionais especia-
lizados de gestão científica, tecnológica ou 
cultural ou  consultorias  técnicas  prestadas 
a  órgãos  públicos  e privados.

atividade con-
cluída 5 2

53 Projeto ligado à manutenção e/ou assistên- documento 10 1



cia técnica em equipamentos e/ou sistemas 
didáticos e/ou criação de laboratórios.

54
Projeto  ligado à aferição  e/ou  manutenção 
de instrumentos e ferramentas utilizados em 
laboratórios e/ou em práticas pedagógicas.

documento 5 2

55
Elaboração  de  documentos  técnicos  (regi-
mentos, regulamentos, normativas e outros) documento 1 10

f)   Produção  acadêmica 
e/ou tecnológica, nas ativi-
dades de ensino,  pesqui-
sa,  extensão  e/ou  inova-
ção. 

3

56

Prêmios outorgados por instituições públicas 
ou privadas, referentes ao desenvolvimento 
de atividades profissionais, científicas, aca-
dêmicas, artísticas, esportivas ou culturais. prêmio 5 2

57

Homenagens, moções e referências elogio-
sas outorgadas por instituições públicas ou 
privadas, referentes ao desenvolvimento de 
atividades  profissionais,  científicas,  acadê-
micas, artísticas, esportivas ou culturais documento 2 5

58 Publicação  de  obra  literária  (mídias,  sites 
especializados, dentre outras publicações) obra literária 2 5

59 Publicação de livro especializado (autor, co-
autor, organizador) livro 10 1

60 Prefácio e posfácio de um livro prefácio ou pos-
fácio 1 10

61 Publicação de capítulo de livro especializado capítulo 2,5 4
62 Tradutor de livro especializado livro 5 2
63 Revisor técnico de livro especializado livro 2,5 4
64 Produção de material audiovisual documento 5 2
65 Publicação de artigo em revista indexada artigo 2,5 4
66 Publicação de artigo em revista não indexa-

da
artigo 2 5



67 Publicação de relatório de pesquisa interno relatório 1 10

68 Apresentação ou publicação de trabalho de 
pesquisa em evento internacional documento 5 2

69 Apresentação ou publicação de trabalho de 
pesquisa em evento nacional documento 2,5 4

70
Apresentação ou publicação de trabalho de 
pesquisa em evento regional documento 1,25 8

71
Apresentação ou publicação de trabalho de 
pesquisa em evento institucional documento 0,6 17

72
Contemplado  com  programa  em  edital  de 
extensão de agências de fomento. edital 5 2

73 Contemplado com projeto em edital de ex-
tensão de agências de fomento. edital 5 2

74
Publicação de resumo de trabalho de pes-
quisa em caderno de resumo de evento in-
ternacional. documento 3,4 3

75
Publicação de resumo de trabalho de pes-
quisa em caderno de resumo de evento na-
cional. documento 1,7 6

76
Publicação de resumo de trabalho de pes-
quisa em caderno de resumo de evento regi-
onal. documento 0,85 12

77
Publicação de resumo de trabalho de pes-
quisa em caderno de resumo de evento ins-
titucional. documento 0,5 20

78

Coordenação e/ou participação em ações de 
extensão (visitas,  eventos  internos ou ex-
ternos,  parcerias,  ações  sociais ou outros 
similares). evento 2 5

79 Coordenação de programa de extensão documento 2 5



80 Coordenação de projeto de extensão documento 2 5

81 Coordenação de equipe em curso de exten-
são documento 2 5

82 Participação como membro de programa de 
extensão. documento 1 10

83
Participação  como  membro  de  projeto  de 
extensão. documento 1 10

84
Participação  como  membro  de  equipe  em 
curso de extensão. documento 1 10

85
Curso  ministrado  em âmbito  nacional  e/ou 
internacional. curso 5 2

86 Palestra  ministrada  e/ou  minicurso,  mesa-
redonda, colóquio, oficina, fórum e similares. documento 1 10

87
Atuação nos Programas e/ou cursos de For-
mação Inicial Continuada (FIC), qualificação 
e/ou capacitação (ministrante de aulas). mês 0,1 100

88
Atuação  (ministrando)  nos  cursos  Proeja 
e/ou Proeja FIC e/ou PRONATEC e/ou pro-
grama de acesso, permanência e êxito. Mês 0,1 100

89
Atuação (ministrando) no Ensino Técnico ou 
Médio. Mês 0,1 100

90
Atuação  (ministrando)  no  Ensino  Superior 
(Bacharelado, Licenciatura e Tecnológico). Mês 0,2 50

91
Produção  de  parecer  técnico  enquanto 
membro de comitê científico e/ou avaliador 
de projeto de iniciação a pesquisa. parecer 1 10

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

material 5 2



93

Projeto e implantações de ambientes de en-
sino/aprendizagem,  laboratórios,  oficinas, 
estúdios, salas e/ou áreas para práticas es-
portivas e culturais.

projeto aprova-
do 5 2

94 Partitura musical partitura 1 10

95

Homenagens, moções e referências elogio-
sas outorgadas por instituições públicas ou 
privadas, referentes ao desenvolvimento de 
atividades  profissionais,  científicas,  acadê-
micas, artísticas, esportivas ou culturais. documento 5 2

96
Produção e/ou apresentação de programas 
técnicos de rádio e televisão documento 5 2

97
Orientação de trabalho de conclusão de cur-
so documento 2 5

98
Artigos publicados em jornais, revistas e ou-
tros meios de comunicação. publicação 1 10

99

Participação na elaboração de documentos 
de impacto acadêmico de ensino pesquisa, 
extensão e/ou inovação tais como: regimen-
tos, regulamentos entre outros. documento 2 5

10
0

Criação de produtos, equipamentos e ferra-
mentas didáticas. produto 10 1

g)   Outras  pós-gradua-
ções  stricto  sensu,  na 
área  de  interesse,  além 
daquela  que  o  habilita  e 
define o nível de RSC pre-
tendido, no âmbito do pla-
no de qualificação institu-
cional.

1

10
1

Curso adicional Stricto Sensu. curso 10 1

10
2

Componente  curricular,  cursado  com apro-
veitamento, em curso de mestrado e/ou dou-
torado.

disciplina 1 10




