
OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONFECÇÃO DE DIPLOMAS DEVEM VIR 

ENCAMINHADOS POR UM MEMORANDO, COM CONDOC E TODOS LEGÍVEIS E COM 

“CONFERE COM ORIGINAL” DE UM SERVIDOR PÚBLICO, DEVIDAMENTE 

IDENTIFICADO.  

 

STRICTO SENSU 

o Xerox da carteira de identidade (frente e verso, legível e atual); 

o Xerox da certidão mais recente (nascimento ou casamento , no caso de troca 

de nome e que conste local de nascimento, legível); 

o Xerox do diploma de graduação (frente e verso); 

o Histórico escolar conforme modelo da PRPPG; 

o Ata de defesa (formulário nº 5 da PRPPG) 

Todas as cópias de documentos (xerox) devem vir com “confere com original”, datado 

e identificado por um funcionário público do curso (DOCENTE ou TA), pois quem confronta os 

documentos originais com xerox é o próprio curso, no ato da matrícula.  

 

 

LATO SENSU 

o Xerox da carteira de identidade frente e verso (legível e atual);  

o Xerox da certidão mais recente (nascimento ou casamento , no caso de troca 

de nome e que conste local de nascimento) (legível); 

o Xerox do diploma de graduação (frente e verso); 

o Histórico escolar conforme modelo da PRPPG.  

Todas as cópias de documentos (xerox) devem vir com “confere com original”, datado 

e identificado por um funcionário público do curso (DOCENTE ou TA), pois quem confronta os 

documentos originais com xerox é o próprio curso, no ato da matrícula.  

 

 

             RESIDÊNCIAS: 

o Documento com as notas do titulado, o número de inscrição do conselho, 

início e término do curso, área de concentração, datado e assinado pelo coordenador do 

curso. 

o Xerox da carteira de identidade frente e verso (legível e atual);  

o Xerox da certidão mais recente (nascimento ou casamento, no caso de troca 

de nome e que conste local de nascimento elegível);  



o Xerox do diploma de graduação (frente e verso);  

o Xerox do CPF 

o Xerox da carteira do conselho, com vencimento posterior a conclusão do 

curso. Não pode ser provisória.  

             Todas as cópias de documentos (Xerox) devem vir com “confere com original”,  

datado e carimbado por um funcionário público do curso (DOCENTE ou TA), pois quem 

confronta os documentos originais com xerox é o próprio curso, no ato da matrícula.  

 

 

ALUNOS ESTRANGEIROS: 

 

Além dos documentos acima, são necessários:  

o Xerox do passaporte, com vencimento posterior a data da conclusão do curso  

(legível); 

o Documento atualizado de permanência no Brasil  

 

 

Dúvidas: entrar em contato com a Mara ou Luciana, das 8 às 14h, pelo telefone 3921-1243. 

Às quartas- feiras a PRPPG faz expediente interno e não atende ao público.  


