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PREVISÃO LEGAL 

• A Lei 12.772 de 28 de dezembro de 2012, em seu artigo 18 dá origem 

ao Reconhecimento de Saberes e Competências – RSC  e sua 

equivalência: 

• § 2o  A equivalência do RSC com a titulação acadêmica, exclusivamente 

para fins de percepção da RT, ocorrerá da seguinte forma: 

• I - diploma de graduação somado ao RSC-I equivalerá à titulação de 

especialização; 

• II - certificado de pós-graduação lato sensu somado ao RSC-II equivalerá 

a mestrado; e 

• III - titulação de mestre somada ao RSC-III equivalerá a doutorado. 

 



 

Portaria 491 de 10 de junho de 2013 (cria o CPRSC) 

 

 

Cria o Conselho Permanente para Reconhecimento de 

Saberes e Competências da Carreira do Magistério do 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. 

 

“Parágrafo único. O Conselho Permanente de que 

trata o caput terá como finalidade estabelecer os 

procedimentos para a concessão do 

Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC.” 
 



................................................................................................" 

(NR) 

"Art. 5o As Instituições Federais de Ensino e o DEPEX-SE-MP 

deverão elaborar minuta do regulamento interno para a 

concessão do RSC, em consonância com as diretrizes gerais 

estabelecidas pelo Conselho Permanente, devendo encaminhá-la 

formalmente a este Conselho para análise técnica e posterior 

homologação pelo Conselho Superior ou instância equivalente da 

IFE ou do DEPEX-SE-MP." (NR) 

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

MENDONÇA FILHO 



Resolução 02/2014 do CPRSC  estabelece os pressupostos, as 

diretrizes e os procedimentos para concessão do RSC aos 

docentes da carreira de EBTT. 

 
Art. 1º. Ficam estabelecidos os pressupostos, as diretrizes e os procedimentos para a concessão de 

Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) aos docentes da Carreira de Magistério do 

Ensino 

Básico, Técnico e Tecnológico, por meio de processo avaliativo especial. 

 
Art. 2º. Conceitua-se Reconhecimento de Saberes e Competências o processo de seleção pelo qual 

são reconhecidos os conhecimentos e habilidades desenvolvidos a partir da experiência individual 

e profissional, bem como no exercício das atividades realizadas no âmbito acadêmico, para efeito do 

disposto no artigo 18 da Lei nº 12.772, de 2012. 

 

Art. 13... 

§2º.  Nas Instituições que não possuírem CPPD ou que esta não seja formada, exclusivamente,  por 

professores EBTT, será criada uma comissão análoga a CPPD, por membros eleitos por seus pares. 



PORTARIA No- 1.091, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2015 

 

Aprova o Regulamento do Conselho Permanente para Reconhecimento 

de Saberes e Competências-CPRSC da carreira do magistério do ensino 

básico, técnico e tecnológico-EBTT. 
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