
Prodi orienta docentes sobre o Banco Nacional de 
Avaliadores do RSC 

Os professores do Instituto Federal de Goiás (IFG) que desejam compor o Banco 
Nacional de Avaliadores para o processo de Reconhecimento de Saberes e 
Competências (RSC) podem fazer suas inscrições pela internet no endereço 
http://simec.mec.gov.br/, mas, segundo a Pró-Reitoria de Desenvolvimento 
Institucional (Prodi), os docentes precisam ser cautelosos ao realizar o 
cadastramento. 

Para evitar problemas no momento do cadastro, algo que tem ocorrido com 
alguns professores do IFG, a Prodi orienta que sejam tomados alguns cuidados, 
pois, se houver erro no cadastramento, o professor não irá constar no banco de 
dados do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (SIMEC) 
referente ao IFG. 

Passo a passo 

De acordo com o pró-reitor de Desenvolvimento Institucional do IFG, professor 
Weber Tavares da Silva Júnior, no momento de se cadastrar no SIMEC, o 
docente precisa ter o cuidado de se registrar no órgão correto (ou seja, no IFG). 
Nesse sentido, para que sejam minimizados os problemas no momento do 
cadastramento, é preciso seguir alguns passos: 

1) Acessar o site do SIMEC (clique aqui); 
2) Acessar o módulo RSC (presente na segunda coluna, de cor laranja); 
3) Solicitar cadastro no módulo RSC do SIMEC, inserindo o CPF. Para realizar 
o cadastramento, é importante ter atenção aos seguintes campos: 

* ORGÃO - 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
* UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 26429 - INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS (é 
importante se atentar para o fato de que a lista não está em ordem alfabética, 
mas em ordem numérica a partir do código da Unidade Orçamentária) 
* UNIDADE GESTORA - 158153 - IF. GOIÁS 
* FUNÇÃO/CARGO - Professor/Consultor da Universidade 
* PERFIL DESEJADO - Professor Avaliador 
 
Após a solicitação do cadastro, será encaminhada para o e-mail do servidor uma 
senha de acesso ao SIMEC. O sistema encaminhará dois e-mails. O primeiro 
informará que será realizada uma avaliação quanto à solicitação; e o segundo e-
mail disponibilizará uma senha de acesso. Após receber essa senha, o servidor 
deve: 

4) Acessar o SIMEC, inserindo seu CPF e sua senha de acesso; 
5) Alterar a senha, de acordo com a escolha do usuário (a primeira tela de acesso 
disponibilizada é para troca de senha); 
6) Na página do SIMEC, clicar na aba PROCESSO SELETIVO - INSCRIÇÃO DE 
AVALIADORES, efetuar a inscrição, preencher todos os campos do formulário 
correspondente, marcar os itens do termo de compromisso e salvar o documento 
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(no botão correspondente). A partir desse momento, o docente estará apto a 
avaliar processos de concessão de RSC. 
 
De acordo com a Prodi, atualmente, no IFG, existem aproximadamente 200 
avaliadores que se cadastraram e fizeram o procedimento de modo correto, mas 
há outros que não conseguiram se cadastrar devidamente. “Aqueles servidores 
que se cadastraram mas não conseguem acessar o SIMEC devem procurar a 
Prodi, para que possamos verificar qual a razão do problema”, orienta o pró-reitor 
Weber Tavares. 

 


