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Revalidação de Diploma de Graduação 

Ao Magnífico Reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

___________________________________________________________________________ , 
                                                         Nome do Requerente 

venho  solicitar  a  Vossa  Magnificência  a  Revalidação  do  diploma  de _________________  

_____________________________________________________________, expedido  pela  
                                                         Curso                                                   

___________________________________________________em _____ / _____ / ________ 
                                           Nome da Instituição de origem                                                   

_________________________________________ . 
                        País de origem 

                                 Rio de Janeiro, ____ de _______________ de _________ 
 
                                             ____________________________________________________ 

                                 Assinatura do Requerente ou representante legal 
 

Telefone(s) para contato:   ________________  -  ________________  -    E-mail: __________________________ 
 

Endereço do requerente: 

Rua /Avenida: ____________________________________________   NO :________   Complemento: ___________________ 

Cidade:______________________ Estado: __________________  CEP ________________________________ 
  

Documentos necessários de acordo com o CNE e o ato normativo interno - Deliberação UERJ n.º. 036/2019  

 Cópia do diploma ou certificado* a ser revalidado, com 
Apostila da Convenção de Haia ou no caso do país não ser 
signatário, o diploma ou certificado deve ser autenticado por 
autoridade Consular Brasileira competente, no mesmo país; 

Obs.: A entrega do original do diploma deve ser feita 
junto ao Protocolo – SPAT/DAA, após deferimento do 
pedido. 

 Cópia do histórico escolar, com as disciplinas ou 
atividades cursadas, com os respectivos períodos e cargas 
horárias por disciplinas, e resultados obtidos por disciplinas;  
carga horária total do curso objeto do diploma. Deve constar 
a Apostila da Convenção de Haia, nos mesmos termos 
constantes no diploma ou autenticação por autoridade 
Consular Brasileira competente, no mesmo país; 

 

 Programa das disciplinas cursadas ou outros documentos que 
permitam caracterizar a duração e a estrutura curricular do curso, e 
avaliar os estudo realizados pelo requerente para a obtenção do 
diploma ou certificado a  ser revalidado; 

Documentação comprobatória de conclusão dos estudos de ensino 
médio, antes do curso objeto de diploma ou certificado a ser 
revalidado;    

 Prova de Identidade; 

 Comprovante de pagamento da taxa respectiva (que poderá ser 
feito após a análise da documentação pelo DAA/DINORM); 

Obs.: O requerimento somente será aceito com a 
apresentação de todos os documentos. 

(*) Caso o País não utilize o termo “Diploma” no documento a 
ser revalidado, anexar Declaração da Instituição de que o 
termo utilizado no documento tem o mesmo valor formal e 
material. 

 

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

 

Solicitação de Revalidação de Diploma de Graduação                     Autuado Processo _____ / ____ 

Data do Pedido Assinatura do Requerente Rubrica do Funcionário 

__ / __ / ____   

UERJ / DAA 
 
 

PROCESSO N° __________ / _______ 
 
DATA     ____ / ____ / ______ 
 

 

Rubrica e Matrícula do Servidor 



 

 

 

FOLHA DE 
INFORMAÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO FOLHA RUBRICA 

  
 

 

 

Divisão de Normas e Referências  -  DINORM 

REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO 

Documentos necessários de acordo com a Deliberação UERJ 
nº 036/2019 

Folha Obs.: 

1 

Cópia do diploma ou certificado* a ser revalidado, com Apostila da 
Convenção de Haia ou no caso do país não ser signatário, o diploma 
ou certificado deve ser autenticado por autoridade Consular 
Brasileira competente, no mesmo país; 

  

2 

Cópia do histórico escolar, com as disciplinas ou atividades cursadas, 
com os respectivos períodos e cargas horárias por disciplinas, e 
resultados obtidos por disciplinas;  carga horária total do curso 
objeto do diploma. Deve constar a Apostila da Convenção de Haia, 
nos mesmos termos constantes no diploma; 

  

3 

Programa das disciplinas cursadas ou outros documentos que 
permitam caracterizar a duração e a estrutura curricular do curso, e 
avaliar os estudo realizados pelo requerente para a obtenção do 
diploma ou certificado a  ser revalidado; 

  

4 
Documentação comprobatória de conclusão dos estudos de ensino 
médio, antes do curso objeto de diploma ou certificado a ser 
revalidado; 

  

5 Prova de Identidade;   

6 Comprovante de pagamento da taxa respectiva (que poderá ser feito 
após a análise da documentação pelo DAA/DINORM); 

  

Data 

 

___ / ___ / 
_____ 

Assinatura do Responsável pela verificação Carimbo 

 
 
 

(*) Caso o País não utilize o termo “Diploma” no documento a ser revalidado, anexar Declaração da Instituição de que o termo utilizado 
no documento tem o mesmo valor formal e material. 


