
                               DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA 

 

FICHA DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE DIPLOMA 

(  O concluinte cujo curso possibilita mais de uma Titulação, deverá  preencher uma ficha, para cada 
Titulação concluída no período, e anexar a cada ficha cópias da documentação  ) 

 

Eu, _____________________________________________________________________ ,   
                                                      ( Nome ) 

concluinte   do   curso  de  _________________________________  -  Unidade: _______ ,   
                                                          ( Somente o nome do Curso )                                                    ( Sigla ) 

matrícula __________________________ ,  faço   entrega    da   documentação   abaixo   

relacionada,   para  fins  de  autuação  do  processo  de   diploma   da   graduação,   por            

ter concluído, em ________  / ______ ,  a  Titulação  de __________________________ . 
                                                                               ANO                      PERÍODO 

Telefone para contato ______________ 

Estou ciente de que, a autuação do processo de diploma, estará condicionada ao 
comparecimento à solenidade de colação de grau, e assinatura na lista de presença.  A 
ausência ao Ato, torna sem efeito a documentação apresentada, que será descartada após 
60 dias. 
 

Já possui diploma do mesmo curso e titulação, sendo esta uma conclusão referente a uma 
outra habilitação do curso.     (   )  SIM        (   )  NÃO 
 

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA ABERTURA DO PROCESSO ( fotocópias ) 

(  )  Documento de Identidade – RG ou RNE ( com validade nacional);  Obs.: Não é aceito CNH 

(  )  Passaporte, no caso de estudantes estrangeiros, ingressantes por Convênio: 

(  )  Certidão de Nascimento ou Casamento;      Obs.: Não é aceito Certidão de União Estável 

(  )  Prova de Conclusão do ensino médio ou equivalente®; 

(  )  Diploma do Curso Superior, registrado, para alunos ingressantes por Aproveitamento de Estudos; 

 

Faz prova da conclusão do Ensino Médio quaisquer dos documentos abaixo relacionados:  

 O diploma ou certificado de ensino médio registrado nos órgãos competentes e expedidos conforme legislação;  

 Certificação da Conclusão no Histórico Escolar no caso do curso ter sido realizado em outros ESTADOS;  

 A publicação da conclusão nos órgãos de Imprensa Oficial.   

Obs.: No Estado do RJ concluintes do ensino médio entre 1985 a 2015 é exigido a publicação no DOERJ. 

® - EQUIVALENTE - O aluno que tiver realizado curso no exterior, equivalente ao ensino médio no Brasil, deverá 
apresentar cópia da certidão de equivalência publicada em Diário Oficial do Estado emitente.  

 

Em ___ / ____ / _____          _____________________________________________ 

                                                          Assinatura do Concluinte 

 

................................................................................................................................................................................................................................... 

Ciente de que a ausência ao Ato da Colação de Grau, torna sem efeito a documentação apresentada, que será descartada após 60 dias. 

Recibo de entrega das fotocópias da documentação para fins de diplomação 

Data Nome do Concluinte U.A./Rubrica do Funcionário 

___ / ___ / ____ 
  


