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RESOLUÇÃO Nº 044/2014, DE 24 DE JUNHO DE 2014 

 

Dispõe sobre a concessão de RT - Retribuição 

por Titulação, como antecipação de tutela, ao 

Professor Fausto Figueiredo Vieira, em 

função do processo de RSC - Reconhecimento 

de Saberes e Competências. 

 

  

O Reitor Pró Tempore e Presidente do Conselho Superior 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, 

Professor Sérgio Pedini, nomeado pela Portaria número 464, de 27 de maio de 

2014, publicada no DOU de 28 de maio de 2014, seção 2, página 26 e em 

conformidade com a Lei 11.892/2008, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, considerando a deliberação do Conselho Superior em reunião 

realizada na data de 24 de junho de 2014, e considerando também: 

I – O Art. 18 da Lei 12.772/12, que prevê a concessão do 

RSC – Reconhecimento de Saberes e Competências aos docentes da Carreira de 

Magistério de EBTT – Ensino Básico, Técnico e Tecnológico; 

II – A constituição do CPRSC – Conselho Permanente do 

Reconhecimento de Saberes e Competências, mediante Portaria do MEC nº 491, 

de 10 de junho de 2013; 

III – A Resolução 001/14 do CPRSC, que fixa os 

pressupostos, as diretrizes e os procedimentos para a concessão de RSC aos 

docentes de EBTT, por meio de processo avaliativo especial; 

IV – A Resolução 040/14 do IFSULDEMINAS, que institui 

o Regulamento Interno do RSC, previsto na Resolução 001/14 do CPRSC e 

homologado pelo mesmo; 

V – A instituição do Banco de Avaliadores para o RSC, 

mediante o Ofício Circular 074/2014/DDR/SETEC – MEC, que constituirá a 

Comissão de Avaliação das solicitações de RSC, mas ainda sem previsão dessa 

ação; 

VI – O direito de concessão do RSC apenas a docentes do 

quadro de ativos das instituições; 
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VII – Que o professor Fausto Figueiredo Vieira completa 70 

(setenta) anos no dia 25 de junho próximo e, consequentemente, terá 

aposentadoria compulsória; 

VIII – Que o referido professor protocolou sua solicitação 

junto à CPPD – Comissão Permanente de Pessoal Docente, com seus 

comprovantes de atividades, sendo tudo conferido previamente pela Comissão, 

com processo arquivado na DGP – Diretoria de Gestão de Pessoas do 

IFSULDEMINAS; 

IX – Que após a aposentadoria compulsória não há 

possibilidade legal de concessão de RT. 

X – Que o referido professor, apesar de entregar a 

documentação exigida, poderá ser prejudicado, caso não haja a avaliação antes 

de 25 de junho de 2014. 

XI – Que a excepcionalidade do caso demanda providência 

urgente, uma vez que não é razoável que o atraso administrativo, sem culpa do 

requerente, possa inviabilizar a concessão do benefício. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Conceder a RT – Retribuição por Titulação ao professor Fausto 

Figueiredo Vieira, em função do RSC – Reconhecimento de Saberes e 

Competências, como antecipação de tutela, visto que os trâmites sob sua 

responsabilidade foram concretizados e não haverá tempo hábil para a avaliação 

normal prevista na Resolução 001/14 do CPRSC, em função de sua 

aposentadoria compulsória. 

 

Parágrafo único – O processo de avaliação do professor ora protocolado seguirá 

o caminho normal de avaliação (quando esta estiver disponível) e, caso lhe seja 

negado o direito ao RSC, a RT – Retribuição por Titulação será cancelada, 

consideradas, ainda, as possibilidades recursais previstas. 

 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Pouso Alegre, 24 de junho de 2014. 

 

 
Sérgio Pedini 

Presidente do Conselho Superior 

Reitor Pro Tempore 

IFSULDEMINAS 


