
 

 

REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO 

DE GRADUAÇÃO 

 

À Coordenação de Relações Internacionais da UFPel 

Solicito a análise do pedido de revalidação do diploma estrangeiro de graduação com tramitação simplificada, 

nos termos da Portaria Normativa nº 22/2016 do Ministério da Educação e na forma indicada pela Resolução nº 

21/2018/CCOCEPE/UFPel (marcar “X” em apenas uma das opções abaixo): 

(  ) I - aos diplomas oriundos de cursos ou programas estrangeiros indicados em lista específica produzida 

pelo MEC e disponibilizada por meio da Plataforma Carolina Bori; 

(  ) II - aos diplomas obtidos em cursos de instituições estrangeiras acreditados no âmbito da avaliação do 

Sistema de Acreditação Regional de Cursos Universitários do Mercosul - Sistema Arcu-Sul; 

(  ) III - aos diplomas obtidos em cursos ou programas estrangeiros que tenham recebido estudantes com 

bolsa concedida por agência governamental brasileira no prazo de seis anos;  

(  ) IV - aos diplomas obtidos por meio do Módulo Internacional no âmbito do Programa Universidade para 

Todos - PROUNI, conforme Portaria MEC nº 381, de 29 de março de 2010. 

 

Nome completo: 

 

Nacionalidade: 

 

RG: RNE: Passaporte:  CPF: 

 

Endereço completo (no Brasil): 

 

Telefone (no Brasil): 

 

Cidade/Estado:  

 

CEP: 

E-mail:  

 

Instituição Estrangeira que expediu o diploma: 

 

País:  

 

Cidade:  

 

Titulação concedida (no idioma de origem do diploma): 

 

Curso brasileiro de graduação: 

 

Atesto ser de minha inteira responsabilidade a entrega de todos os documentos exigidos e estar ciente de que 

no caso de qualquer irregularidade ou ausência de documentos na forma exigida o processo será arquivado, sem 

devolução de taxa. Declaro estar ciente e de acordo com os procedimentos e normas estabelecidos pela Universidade 

Federal de Pelotas para o processo de Revalidação que estou formalizando. Declaro, ainda, perante a UFPel, que estou 

ciente de que a documentação constante no processo não será devolvida e que os documentos e as informações 

constantes deste processo são fidedignas.  

 

Local: 

 

Data:  

Assinatura: 

 

 


