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1. APRESENTAÇÃO DA DIVISÃO DE REGISTRO DE DIPLOMAS (DRD) 

 

A Divisão de Registro de Diplomas da Universidade Federal do ABC (UFABC) está 
vinculada à Secretaria-Geral e tem como atividades: registro de diplomas internos de graduação e 
pós-graduação; registro de diploma de Instituição de Ensino Superior não universitária; averbação de 
apostila; revalidação de diploma de graduação estrangeiro e reconhecimento de diploma de pós-
graduação estrangeiro, em conformidade com o artigo 48 da Lei nº 9.394/96 – LDB, Pareceres e 
Resoluções do Conselho Nacional de Educação, Resoluções dos Conselhos Superiores da UFABC. 

 

 

Contato e localização 

 
Fatima Crhistine da Silva – Chefe da Divisão 

Avenida dos Estados, 5001, Bloco A, Torre I, 1º andar – Santo André- SP 

E-mail: revalidacao.reconhecimento@ufabc.edu.br 
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Página da internet  

http://www.ufabc.edu.br/servicos/registros-de-diplomas/diplomas-estrangeiros 

Telefone 

(011) 3356-7633 

(011) 3356-7634 

 

Equipe 

Aline Santiago Barboza – Assistente em Administração 

Carolina Müller Sasse - Assistente em Administração 

Renata Silva – Assistente em Administração  

Rafael Martins – Assistente em Administração 

 

 

2. ORIENTAÇÕES SOBRE A REVALIDAÇÃO E RECONHECIMENTO DE DIPLOMA 

 

A Revalidação e/ou Reconhecimento de diploma de graduação e/ou pós-graduação 
estrangeiro consiste na análise técnica, acadêmica e pedagógica dos documentos do aluno do curso 
realizado no exterior.  

São suscetíveis de Revalidação e/ou Reconhecimento os diplomas que correspondam, 
quanto ao currículo, aos títulos ou habilitações conferidas por instituições brasileiras, entendida a 
equivalência em sentido amplo, de modo a abranger áreas congêneres ou similares, aos que são 
oferecidos no Brasil. 

São competentes para processar e conceder a Revalidação e/ou Reconhecimento de 
diplomas estrangeiros, as Universidades Públicas com curso reconhecido pelo MEC, na mesma área 
de conhecimento. 

Confira no site da DRD, os Cursos de Graduação e de Pós-graduação da UFABC e suas 
Portarias de Reconhecimento, bem como sua equivalência (carga horária, matriz curricular e projeto 
pedagógico) com o curso realizado no exterior.  

Conforme, Resolução CNE/CES nº 8, de 4 de outubro de 2007 e art. 48 da Lei nº 
9.394/96 (LDB), os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade 
nacional como prova da formação recebida por seu titular. 

 

 

2.1 Prazos para recebimento e análise da documentação 

Conforme a Portaria nº 22 de 13/12/2016, publicada no DOU em 14/12/2016, o 
recebimento da documentação para Revalidação e/ou Reconhecimento de diplomas estrangeiros 
está disponível o ano inteiro. 

O prazo para atender a solicitação depende da demanda de trabalho. Atualmente este 
prazo é de 90 (noventa) dias. 
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Observação:  Caso a entrega da documentação ocorra entre os meses de novembro e dezembro, o  
prazo poderá ultrapassar os 90 dias em virtude do recesso dos docentes (dezembro a janeiro). 

 

2.2 Acordos Internacionais – França e Argentina 

Com base no art. 23 do Decreto nº 3.598, de 12/9/2000, que promulga o Acordo de 
Cooperação em Matéria Civil entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Francesa, fica caracterizada a dispensa da autenticação pela Repartição consular brasileira 
dos documentos (histórico escolar, certificado, diploma ou boletim original etc.) expedidos por 
instituições de ensino na França. Entretanto, para que a documentação acadêmica da França seja 
válida no Brasil, é necessária a autenticação da documentação pelas autoridades educacionais 
daquele país.   

O Acordo sobre Simplificação de Legalizações em Documentos Públicos firmado com a 
Argentina (por troca de Notas) estabelece que deva ser colocado, gratuitamente, selo pela 
autoridade competente do Estado em que se originou o documento que certifique a autenticidade 
da firma, a capacidade com a qual atuou o signatário do documento e, conforme o caso, a identidade 
do selo ou do carimbo que figure no documento.  

 

2.2.1 Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Estrangeiros  

Passou a vigorar em todo território nacional a partir do dia 14/08/2016 os seguintes 
dispositivos: Decreto nº 8.660/2016 e regulamentado pela Resolução CNJ nº 228, de 22 de junho de 
2016, que internalizam as normas da Convenção de Haia de 1961. De acordo com os termos desse 
Decreto e da Resolução CNJ, não será mais permitido a exigência de autenticação consular de 
documentos (diplomas, títulos, históricos escolares, programas de curso, etc.) produzidos no 
exterior.  A única formalidade que pode ser exigida para atestar a veracidade da assinatura, a 
qualidade e a autenticidade de um documento será o selo ou carimbo dado pela autoridade 
competente do país donde o documento é originário.  

 

Integra do Decreto n°8660/2016 e Resolução CNJ n°228 de 22 de junho de 2016: 

http://www.ufabc.edu.br/images/servicos/convencao-de-apostila.pdf 

 

3. DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES PARA A DRD 

 

Os interessados em Revalidação (graduação) deverão trazer os documentos dos itens 
3.1. Já os interessados em Reconhecimento (mestrado e doutorado) deverão trazer os documentos 
dos itens 3.2. 

 

 

3.1 Documentos para Revalidação conforme Portaria nº 22 de 13/12/2016 

 

I. Requerimento dirigido ao Reitor solicitando a revalidação. Observar a similaridade dos 
cursos realizados no exterior com os oferecidos no Brasil por esta Instituição, que tem por 
característica a interdisciplinaridade; 
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II. Original e cópia da Cédula de Identidade (RG), ou documento militar, ou Registro Nacional 
de Estrangeiro (RNE), ou do protocolo do pedido de registro emitido no Departamento de 
Polícia Federal exclusivamente, com base na Lei nº 7.088/83 e no Parecer do Conselho 
Nacional de Educação nº379/2004. Não serão aceitos outros documentos de identificação, 
tais como: de órgãos de classe (OAB, CREA, CRM), CNH, etc; 

 
III. Original e cópia da Certidão de Casamento, caso o nome do requerente tenha sido 

alterado após a expedição do diploma, em virtude de casamento; 

 

IV. Original e cópia do Diploma a ser revalidado, devidamente registrado por instituição 
estrangeira responsável pela diplomação, de acordo com a legislação vigente no país de 
origem, apostilado no caso de sua origem ser de um país signatário da Convenção de Haia 
(Resolução CNJ nº 228, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça) ou 
autenticado por autoridade consular competente, no caso de país não signatário, 
acompanhado de original e cópia da tradução oficial juramentada. (exceto para as línguas 
como inglês, o francês e o espanhol); 

 

V. Original e cópia do Histórico Escolar a ser revalidado, devidamente registrado por 
instituição estrangeira responsável pela diplomação, de acordo com a legislação vigente no 
país de origem, apostilado no caso de sua origem ser de um país signatário da Convenção 
de Haia (Resolução CNJ nº 228, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça) 
ou autenticado por autoridade consular competente, no caso de país não signatário, 
acompanhado de original e cópia da tradução oficial juramentada. (exceto para as línguas 
como inglês, o francês e o espanhol); no Histórico Escolar devem constar as disciplinas ou 
atividades cursadas e aproveitadas em relação aos resultados das avaliações, bem como a 
tipificação e o aproveitamento de estágio e outras atividades de pesquisa e extensão; 
 
 

VI. Projeto pedagógico ou organização curricular do curso, indicando os conteúdos ou as 
ementas das disciplinas e as atividades relativas à pesquisa e extensão, bem como o 
processo de integralização do curso, autenticado pela instituição estrangeira responsável 
pela diplomação; 

 

VII. Nominata e titulação do corpo docente responsável pela oferta das disciplinas no curso 
concluído no exterior, autenticada pela instituição estrangeira responsável pela 
diplomação; 

 

VIII. Informações institucionais, quando disponíveis, relativas ao acervo da biblioteca e 
laboratórios, planos de desenvolvimento institucional e planejamento, relatórios de 
avaliação e desempenho internos e externos, políticas e estratégias educacionais de ensino, 
pesquisa e extensão, autenticados pela instituição estrangeira responsável pela 
diplomação; 

 

IX. Reportagens, artigos ou documentos indicativos da reputação, da qualidade e dos serviços 
prestados pelo curso e pela instituição, quando disponíveis e a critério do(a) requerente; 
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X. Comprovante de pagamento da Taxa de Revalidação de diploma de graduação estrangeiro 
através da Guia de Recolhimento da União (GRU).  A taxa deverá ser paga após conferência 
prévia da documentação a ser apresentada que deverá ser feita presencialmente na DRD. 
Não haverá devolução do valor da taxa em nenhuma hipótese. 

 

Observações: 

 

No caso de cursos ou programas ofertados em consórcios ou outros arranjos 
colaborativos entre diferentes instituições, o requerente deverá apresentar cópia da documentação 
que fundamenta a cooperação ou consórcio, bem como a comprovação de eventuais apoios de 
agências de fomento internacionais ou nacionais ao projeto de colaboração. 

No caso de dupla titulação obtida no exterior, o requerente poderá solicitar a revalidação 
dos dois diplomas mediante a apresentação de cópia da documentação que comprove a existência 
do programa de dupla titulação, bem como o projeto pedagógico ou organização curricular que deu 
origem à dupla titulação. 

 
 

3.2 Documentos para Reconhecimento conforme Portaria nº 22 de 13/12/2016 

 

I. Requerimento dirigido ao Reitor solicitando o reconhecimento; 

  

II. Original e cópia da Cédula de Identidade (RG) ou documento militar ou Registro Nacional 
de Estrangeiro (RNE) ou do protocolo do pedido de registro emitido no Departamento de 
Polícia Federal exclusivamente, com base na Lei nº 7.088/83 e no Parecer do Conselho 
Nacional de Educação nº379/2004. Não serão aceitos outros documentos de identificação, 
tais como: documentos de órgãos de classe (OAB, CREA, CRM), CNH, etc; 

 

III. Original e cópia da Certidão de Casamento, caso o nome do requerente tenha sido 
alterado após a expedição do diploma, em virtude de casamento; 

 

IV. Original e cópia do Diploma a ser reconhecido, devidamente registrado por instituição 
estrangeira responsável pela diplomação, de acordo com a legislação vigente no país de 
origem, apostilado no caso de sua origem ser de um país signatário da Convenção de Haia 
(Resolução CNJ nº 228, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça) ou 
autenticado por autoridade consular competente, no caso de país não signatário, 
acompanhado de original e cópia da tradução oficial juramentada. (exceto para as línguas 
como inglês, o francês e o espanhol); 

 

V. Original e cópia do Histórico Escolar a ser reconhecido, descrevendo as disciplinas ou 
atividades cursadas, com os respectivos períodos e carga horária total, indicando o 
resultado das avaliações em cada disciplina, devidamente registrado por instituição 
estrangeira responsável pela diplomação, de acordo com a legislação vigente no país de 
origem, apostilado no caso de sua origem ser de um país signatário da Convenção de Haia 
(Resolução CNJ nº 228, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça) ou 
autenticado por autoridade consular competente, no caso de país não signatário, 
acompanhado de original e cópia da tradução oficial juramentada. (exceto para as línguas 
como inglês, o francês e o espanhol); 
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VI. No caso de diplomas obtidos ou cursos realizados em instituições que não exijam créditos 
formais em disciplinas, o interessado deverá instruir o processo com uma declaração da 
instituição de origem, contendo a duração e características do curso (original e cópia); 

 
 

VII. Exemplar da tese ou dissertação com registro de aprovação da banca examinadora, com 
cópia em arquivo digital em formato compatível, acompanhada dos seguintes documentos:  
 
 a) ata ou documento oficial da instituição de origem, no qual devem constar a data da 
defesa, se for o caso, o título do trabalho, a sua aprovação e os conceitos outorgados; 

  
b) nomes dos participantes da banca examinadora, se for o caso, e do orientador, 
acompanhados dos respectivos currículos resumidos; e 

  
c) caso o programa de origem não preveja a defesa pública da tese, deve o aluno anexar 
documento emitido e autenticado pela instituição de origem, descrevendo os 
procedimentos de avaliação de qualidade da tese ou dissertação, adotados pela instituição, 
inclusive avaliação cega emitida por parecerista externo. 

 

VIII. Descrição resumida das atividades de pesquisa realizadas, estágios e cópia impressa ou em 
endereço eletrônico dos trabalhos científicos decorrentes da dissertação ou tese, 
publicados e/ou apresentados em congressos ou reuniões acadêmico-científicas, indicando 
a autoria, o nome do periódico e a data da publicação e/ou nome e local dos eventos 
científicos onde os trabalhos foram apresentados; e 

 

IX. Resultados da avaliação externa do curso ou programa de pós-graduação da instituição, 
quando houver e tiver sido realizada por instituições públicas ou devidamente acreditadas 
no país de origem, e outras informações existentes acerca da reputação do programa 
indicadas em documentos, relatórios ou reportagens. 

 

X. Comprovante de pagamento da Taxa de Reconhecimento de diploma de pós-graduação 
estrangeiro através da Guia de Recolhimento da União (GRU). A taxa deverá ser paga após 
conferência prévia da documentação a ser apresentada que deverá ser feita 
presencialmente na DRD. Não haverá devolução da taxa em nenhuma hipótese. 
 

 

Observações: 

No caso de cursos ou programas ofertados em consórcios ou outros arranjos colaborativos 
entre diferentes instituições, o requerente deverá apresentar cópia da documentação que 
fundamenta a cooperação ou o consórcio, bem como a comprovação de eventuais apoios de 
agências de fomento internacionais ou nacionais ao projeto de colaboração. 

No caso de dupla titulação obtida no exterior, o requerente poderá solicitar, em processos 
distintos, o reconhecimento dos dois diplomas mediante a apresentação de cópia da documentação 
que comprove a existência do programa de dupla titulação bem como projeto pedagógico ou 
organização curricular que deu origem à dupla titulação. 
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3.3 Informações importantes 

 

a) Os documentos originais serão conferidos pela Universidade Federal do ABC e 
devolvidos ao interessado no ato do pedido de revalidação e/ou reconhecimento. 

b) A documentação deve ser apresentada pessoalmente, ou por procurador 
formalmente constituído (procuração particular, com firma reconhecida em 
cartório). 

c) O pagamento da Taxa deverá ser realizado após a conferência prévia da 
documentação apresentada feita pela DRD, por meio da Guia de Recolhimento da 
União (GRU), conforme orientações de preenchimento na página da Divisão de 
Registro de Diplomas.  

d) Ressaltamos que a UFABC não devolve valores recolhidos voluntariamente por 
interessados que não possuam integralmente a documentação obrigatória exigida ou 
compatibilidade de cursos. 

 

3.4 Dos títulos de pós-graduação stricto sensu 

 

Serão passíveis de reconhecimento os seguintes títulos franceses: 

a. “Doctorat” para fins de obtenção do título de Doutor 
b. “Diplome d’Études Approfondies - DEA” para obtenção do título de Mestre 
c. “Diplome d’Études Supérieures Specialisées - DESS” para título de Mestre 
d. Os diplomas obtidos antes de 5-7-1984 de “Doctorat de 3ème Cycle”, “Docteur 

Ingénieur” e “Doctorat d’Université” para título de Mestre e o “Doctorat d’Etat” para 
fins de obtenção do título de Doutor.  

Não serão aceitas solicitações de reconhecimento dos seguintes títulos:  

a. Licence”, “Licence Complémentaire” e “Maitrise” da França 
b. “1ere e 2e licence” da Bélgica 
c. “Laurea de Dottore” e “Baccalaureatum” da Itália. 

Não serão passíveis de reconhecimento os títulos italianos de “Specializzazione” ou de 
“Perfezionamento” obtidos após o ano de 1984, a não ser que sua equivalência ao título de “Dottore 
di Ricerca” tenha sido primariamente concedida pelo Ministério da “Pubblica Instruzione” do 
Governo Italiano. 

 

 

 

 

4 ANÁLISE DE EQUIVALÊNCIA DOS ESTUDOS REALIZADOS 

 

Será constituída uma Comissão Especial com a participação de três docentes internos 
e/ou externos com qualificação compatível com a área de conhecimento e nível do título a ser 
revalidado e/ou reconhecido, a mesma analisará a similaridade do curso realizado pelo interessado 
no exterior com o da UFABC e elaborará um parecer fundamentado indicando o deferimento 
(favorável) ou o indeferimento (contrário) a revalidação e/ou reconhecimento.   
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Caberá a Comissão, na dúvida quanto à similaridade do curso, solicitar documentações 
complementares ou traduções oficiais consideradas necessárias para a apuração da equivalência 
entre os estudos realizados no exterior e os correspondentes oferecidos pela UFABC. Ao solicitar 
documentos complementares, o prazo da banca será interrompido e voltará a contar a partir do 
momento do recebimento dos documentos solicitados. Ainda caberá a Comissão, determinar a 
realização de provas e/ou exames (em língua portuguesa) com o objetivo de caracterizar a 
equivalência. O requerente poderá ainda, realizar estudos complementares, se na comparação dos 
títulos, exames e provas, ficar comprovado o não preenchimento das condições mínimas. 

A comissão terá o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da publicação da Portaria 
no Boletim de Serviço da Universidade, para analisar a referida solicitação e sua respectiva 
documentação e enviar o processo, juntamente com parecer fundamentado, a DRD para dar 
continuidade aos trâmites administrativos. 

 

4.1 Resultados da análise de equivalência dos estudos realizados 

Quando o resultado for deferido (favorável), o interessado será notificado por e-mail 
para conhecimento e receberá as instruções para efetuar o pagamento da taxa de registro de 
diploma e para entregar o diploma original a ser registrado. 

Quando o resultado for indeferido (contrário), o interessado será notificado por e-mail 
através de ofício os motivos do indeferimento. Após comunicação oficial da UFABC que der ciência 
do indeferimento (contrário) da solicitação, com base em parecer fundamentado emitido por 
Comissão Especial instituída para tal fim, o interessado terá um prazo de 30 dias para solicitação de 
recurso ao dirigente máximo da UFABC. 

 

4.2 Registros do diploma  

Consiste o registro do diploma no sistema de registro da DRD, na elaboração e 
assinatura do Termo de Revalidação e/ou Reconhecimento pelo Reitor e no aditamento ao diploma 
estrangeiro com selo de autenticidade.  

 

4.3 Entrega e retirada do diploma revalidado 

O interessado deverá trazer o diploma no dia marcado e aguardar a DRD anexar o termo 
de aditamento no diploma. O tempo estimado é de 30 minutos. 


