
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS 
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

COORDENADORIA DE AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA 
Campus Prof. João David Ferreira Lima – CEP 88040-900 

Trindade - Florianópolis - Santa Catarina – Brasil | cadc.ddp@contato.ufsc.br| +55 (48) 3721-4291 

REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS 
PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO E TECNOLÓGICO

(Resolução 3, de 8 de junho de 2021 e Resolução Normativa 49/CUn/2015) 

Cadastrar e encaminhar PROCESSO DIGITAL no 
SPA https://solar.egestao.ufsc.br/solar/ 

SETOR RESPONSÁVEL: CADC/DDP 
GRUPO DE ASSUNTO: 245 – RECONHECIMENTO 
ASSUNTO: 906 - RECONHECIMENTO 

 SIAPE: 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Nome: 

CPF:     

Classe atual: 

Lotação: 

Titulação atual:

E-mail:

 RSC pretendida:   

OBSERVAÇÕES 

 O requerente deverá obrigatoriamente realizar o cadastro no site simec.mec.gov.br.
 Anexar ao processo digital o Memorial de Atividades, obedecendo as seguintes regras:

1 - Para cada atividade relacionada nos respectivos RSC (I; II e III) obedeça a sequencia das Diretrizes
(primeiro as atividades da Diretriz 1A; depois as da 1B; etc…).
2 - Não é necessário colocar todos os itens de cada Diretriz, basta identificar que aquela atividade estará 
relacionada naquela Diretriz.
3 - Ao relacionar as atividades em cada diretriz obedeça a ordem cronológica das mesmas.
4 - Identifique ao final de cada atividade relacionada, qual o respectivo comprovante.

 Preencher e anexar ao processo digital a Tabela de Pontuação do RSC de acordo com os comprovantes 
relacionados em seu Memorial de Atividades.

 Mais informações sobre RSC em:

______________________________________________ 
Estou ciente das informações contidas neste requerimento 

Assinatura 
(https://assina.ufsc.br/) 

MATRÍCULA UFSC:

Nível:

Celular:

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE 

 À Comissão do Reconhecimento de Saberes e Competências na UFSC:

Eu, acima qualificado declaro, para fins de direito, sob as penas da lei, e em atendimento a Resolução 049/
CUn/2015, que tanto as informações prestadas bem como os documentos comprobatórios que apresento para 
a concessão do Reconhecimento de Saberes e Competências, são verdadeiras e autênticas. Fico ciente através 
dessa declaração que a falsidade das informações e da documentação comprobatória de minha trajetória 
acadêmica, profissional e intelectual configura crime previsto no art. 199 do Código Penal Brasileiro e passível 
de apuração na forma da Lei. 

https://cadc.ufsc.br/reconhecimento-de-saberes-e-competencias/

simec.mec.gov.br
https://cadc.ufsc.br/reconhecimento-de-saberes-e-competencias/
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