O que você precisa saber para a revalidação de diploma estrangeiro de graduação
1. O que é revalidação de diploma?
A revalidação de diploma de graduação expedido por estabelecimentos estrangeiros é uma exigência das Leis de
Diretrizes e Bases, regulamentada pela Resolução CNE/CES nº 8, de 4 de outubro de 2007. Assim, para que um
diploma possa ser utilizado no Brasil para qualquer fim – por exemplo, para que uma escola emita um diploma de
mestrado é necessário que o solicitante prove que possui um curso de graduação. Ele só pode provar isso ao
apresentar um diploma de graduação emitido ou reconhecido por uma universidade brasileira.

2. O que é preciso saber para iniciar um processo de revalidação de diploma?
Antes de iniciar o processo de revalidação verificar:
•
Se a Universidade oferece curso na mesma área de formação ou similar
•
Se a Carga Horária e Disciplinas são compatíveis com o seu curso.

3. Algumas Universidades que oferecem o serviço de revalidação de diplomas

Universidade

Contatos

UNICAMP – Universidade de Campinas
http://www.unicamp.br

Telefone: 3521-6421 / 6422 / 6424
Fernandy Ewerardy de Souza (diretor)
e-mail: fsouza@unicamp.br
Maria da Glória Chagas de Paula (supervisora)
e-mail: gpaula@unicamp.br
Benedita Valquíria Custódio Jacob (supervisora) e-mail: valjacob@unicamp.br

USP - Universidade de São Paulo
http://www.usp.br

e-mail - sg@usp.br /e-mail - drasg@usp.br

UFSCAR - Universidade Federal de São Carlos
http://www2.ufscar.br

Fones: (16) 3351-8101/3351-8102 – Fax: (16) 3361-4846/3361-2081
E-mail: reitoria@power.ufscar.br

UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro
http://www.ufrj.br

E-mail: ana@ccsdecania.ufrj.br
Site: http://www.ccsdecania.ufrj.br/

UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais
http://ufmg.br

Telefone 3409.4055 ou e-mail: secr@prograd.ufmg.br.

UNB - Universidade Federal de Brasília
http://www.unb.br

(61) 3273 2612 / FAX: (61) 3349 0133

4 Documentos necessários para dar entrada no processo de revalidação de diploma de
graduação:
IIIIIIIVVVI-

Diploma ou certificado a ser revalidado;
Histórico escolar do candidato;
Prova de duração do curso;
Currículo do curso cumprido pelo candidato;
Ementa das disciplinas constantes do
currículo;
Carga horária e/ou número de créditos das
disciplinas;

VII - Além dos seguintes documentos pessoais:
•
•
•
•
•

Título de eleitor;
Cédula de identidade;
Certificado militar para o sexo Masculino;
Certidão de nascimento ou casamento,
e passaporte.

Observação:
Os documentos devem ser autenticados em Consulado Brasileiro e acompanhados de tradução oficial correspondem
aos itens acima I, VI e VII.
Mais Informações: Portal do MEC: http://portal.mec.gov.br
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