
 
 

PROCEDIMENTOS 

1 Protocolar o pedido de revalidação ou reconhecimento de diploma nos respectivos Núcleos ou campus dos 

cursos que pretende revalidar/reconhecer, por meio de requerimento específico e declaração de autenticidade 

e de aceitação de condições e compromissos (disponível neste site) e entrega da documentação exigida pela 

legislação, que também deverá ser entregue digitalizada em CD no formato PDF. 

1.1 Os documentos exigidos pela legislação deverão ser cópias fiéis aos originais, com exceção do 

Requerimento e declaração que somente será aceito na versão original e assinado pelo(a) interessado(a). 
1.2 O envio da cópia dos documentos pode ser feito presencialmente pelo(a) interessado(a) ou por procuração. 

1.3 É necessário que o interessado traga os originais para a conferência no protocolo. 

 

2 A Comissão de Admissibilidade de pedido de Revalidação e Reconhecimento de Diploma (CARRD), no 

prazo de 30 dias, realizará exame preliminar, analisando o pedido referente a: 

a) Adequação da documentação exigida, conforme legislação vigente; 

b) Existência de curso na UNIR de mesmo nível ou área equivalente, considerando que a inexistência de curso 

inviabilizará o acolhimento do pedido e consequentemente a análise da documentação; 

c) Capacidade de atendimento do curso pretendido; 

2.1.1 O indeferimento do pedido por quaisquer dos motivos indicados nos itens anteriores não constitui exame 

de mérito. 

2.3 Na falta de documentação, a CARRD comunica ao requerente que deverá apresentar o documento faltante 

dentro do prazo impreterível de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. 

2.2 Com a documentação completa, a CARRD emite o despacho saneador, esclarecendo sobre a 

admissibilidade ou não do pedido. 

 

3 Se o pedido for admitido, será encaminhado para as diretorias dos Campi/Núcleos, conforme cada caso, 

segundo pertinência e capacidade previamente definidas. 

 

4 Em caso de não admissão, será informado ao requerente, que poderá solicitar reconsideração à CARRD, no 

prazo de 10 (dez) dias, caso discorde de alguma deliberação. 

4.1 A CARRD deliberará no prazo de 10 (dez) dias sobre o pedido de reconsideração. 

4.2 Se o pedido de reconsideração for rejeitado, o(a) requerente, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá recorrer à 

Câmara de Graduação/CGR, nos casos de revalidação, ou à Câmara de Pós-Graduação/CPG, nos casos de 

reconhecimento. 

 

5 Admitido o pedido pela CARRD, esta encaminha à Diretoria do Núcleo ou campi a que se vincula o curso 

cujo diploma pretende se revalidar ou reconhecer, que terá o prazo de 10 (dez) dias, para nomear uma Banca 

de Revalidação ou de Reconhecimento. 

 

6 A banca terá o prazo de 30 (trinta) dias, salvo situações de pedido de diligência, para emitir parecer 

circunstanciado com deferimento total, deferimento parcial ou indeferimento. 

 

7 A decisão da banca de Revalidação/Reconhecimento será comunicada por e-mail ao interessado(a). 

 

8 Recursos contra decisões da Banca de Revalidação/Reconhecimento deverão ser encaminhados ao Conselho 

de Campus ou de Núcleo que ela esteja vinculada, no prazo de 10 dias. 

 

9 No caso de deferimento do pedido, o(a) requerente deverá apresentar o diploma original que subsidiou o 

processo de análise e entregá-lo à Diretoria de Registro e Controle Acadêmico – DIRCA para apostilamento, 

pessoalmente ou por meio de procurador legalmente constituído, em até 60 (sessenta) dias. 

 

 

http://www.ufrgs.br/propg/institucional/dapg/servicos/reconhecimento-de-diplomas/arquivos/requerimento-para-solicitacao-de-reconhecimento-de-diploma-estrangeiro-de-pos-26092018

