
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

BASE DE CONHECIMENTO 

EXPEDIÇÃO E REGISTRO DE 2ª VIA DE DIPLOMA 

QUE ATIVIDADE É? 

Expedição e Registro de 2ª Via de Diploma. 

QUEM FAZ? 

Núcleo de Registro de Diplomas (NRD) da Coordenação de Registros Acadêmicos (CRA) da Pró-reitoria de Ensino (PRE). 

COMO SE FAZ? POSSUI FLUXO JÁ MAPEADO? 

Interessado solicita 2º via do seu diploma no Atendimento da Coordenação de Registros Acadêmicos (CRA), entregando os documentos 

necessários. O Atendimento da CRA recebe o pedido e abre o processo, solicita a pasta do graduado ao Arquivo da CRA. O Arquivo da CRA 

desarquiva a pasta do graduado e encaminha para o Atendimento.  O Atendimento da CRA encaminha o processo ao Núcleo de Registro de 

Diplomas (NRD) junto com a pasta do graduado. O NRD recebe o processo e a pasta e encaminha ao Núcleo de Matrícula e Cadastro (NMC). 

O NMC atualiza o cadastro do graduado, conforme os documentos apresentados e devolver o processo ao NRD. O NRD atualiza as 

informações de registro da 1ª via do diploma no sistema Cobalto, conforme a ficha de registro original e dados do livro de registro de diploma. 

Registra a 2ª via pelo Cobalto, gerando os documentos diploma, ficha de registro e folha do livro. Encaminha o diploma para a gráfica 

imprimir. A gráfica imprime o diploma e encaminha para o NRD. O NRD imprime e assina a ficha de registro e arquiva na pasta do graduado. 

Também imprime e assina a folha do livro e arquiva junto à pasta do livro para posterior encadernação.  Depois averbar no livro de registro da 

1ª via a expedição da 2ª via. Recebe o diploma impresso, assina o registro e a apostila de 2ª via e encaminha para o Gabinete do Reitor. O 

Gabinete do Reitor recebe o diploma e encaminha para assinatura do Reitor ou do Vice, conforme o caso. Devolve o diploma assinado para o 

NRD. O NRD recebe o diploma assinado, aplica a marca de relevo com o Selo Nacional e encaminha a 2ª via de diploma para o Protocolo. O 

Protocolo recebe o envelope e encaminha para a Unidade Acadêmica. A Unidade Acadêmica recebe o envelope, repassa para o Diretor da 

Unidade assinar o diploma. Uma vez assinado, disponibiliza para o graduado retirar a 2ª via de diploma na secretaria da Unidade. O NRD gera 



o protocolo interno para encaminhar a pasta do graduado com a ficha de registro para o Coordenador da CRA assinar. Encerra o processo no 

SEI. O Coordenador da CRA assina a ficha de registro, arquiva na pasta do graduado e encaminha a pasta para o Arquivo da CRA. O Arquivo 

da CRA arquiva a pasta do graduado.   

QUE INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES SÃO NECESSÁRIAS? 

A 2ª via do diploma é emitida mediante a solicitação do interessado, por motivo de extravio ou danificação, entrega dos documentos 

necessários e pagamento da taxa. 

QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS? 

Formulário de solicitação com declaração do motivo; 

 Comprovante de pagamento da taxa; 

 Cópia da certidão de nascimento ou casamento, em caso de mudança de nome; 

 Cópia da cédula de identidade (RG ou RNE); 

 Cópia do CPF; 

 Diploma original para inutilizar (em caso de danificação). 

QUAL É A BASE LEGAL? 

 Portaria DAU/MEC 33/1978, com as alterações: 

 - da Lei 7.088/1983; 

 - do Parecer Homologado CNE/CES 379/2004; 

 - da Lei 12.605/2012; 

 - do Decreto 8.727/2016. 

 Portaria 815/2017 do Gabinete do Reitor. 

 

 

 

 

http://www.res.ufv.br/wp-content/uploads/Portaria-33.pdf
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/LEIS/L7088.htm
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2004/pces379_04.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12605.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8727.htm
http://reitoria.ufpel.edu.br/portarias/arquivos/0815_2017.pdf


ETAPAS QUEM FAZ? O QUE FAZER? COMO? 

1 INTERESSADO Solicitar 2ª via do certificado com os documentos necessários 
No atendimento do 
CRA 

2 ATENDIMENTO DA COORDENAÇÃO DE REGISTRO 
ACADÊMICO (CRA) 

Receber pedido e abrir processo  No SEI 

3 Solicitar a pasta do graduado ao Arquivo da CRA No SEI 

4 
ARQUIVO CRA 

Desasrquivar a pasta do graduado  No arquivo do CRA 

5 Encaminhar para o Atendimento do CRA Documento físico 

6 ATENDIMENTO CRA 
Encaminhar processo e pasta do graduado ao Núcleo de Registro de 
Diplomas (NRD) 

No SEI e arquivo 
físico 

7 
NRD 

Receber o processo e a pasta do graduado 
No SEI e arquivo 
físico 

8 Encaminhar para o Núcleo de Matrícula e Cadastro (NMC) 
No SEI e arquivo 
físico 

9 
NMC 

Atualizar o cadastro do graduado No COBALTO 

10 Encaminhar para o NRD No SEI 

11 

NRD 

Atualizar as informações de registro da 1ª via do diploma No COBALTO 

12 Registrar a 2ª via do dipoloma  No COBALTO 

13 Gerar os documentos diploma, ficha de registro e folha do livro 
No SEI e arquivo 
físico 

14 Encaminhar o diploma para a Gráfica No SEI 

15 
GRÁFICA 

Imprimir Arquivo físico 

16 Encaminhar para o NRD Arquivo físico 

17 

NRD 

Imprmir e assinar ficha de registro  Arquivo físico 

18 Arquivar na pasta do graduado 
Na pasta do 
graduado 

19 Imprmir e assinar a folha do livro  Arquivo físico 

20 Arquivar junto à pasta do livro para posterior encadernação Na pasta do livro 

21 Averbar no livro de registro da 1ª via a expedição da 2ª via No livro de registro 

22 Assinar o registro e a apostila de 2ª via Arquivo físico 

23 Encaminhar para o Gabinete do Reitor Arquivo físico 



24 

GABINETE DO REITOR 

Receber diploma Arquivo físico 

25 Assinar o diploma Arquivo físico 

26 Encaminhar para o NRD Arquivo físico 

27 
NRD 

Aplicar a marca de relevo com o Selo Nacional Arquivo físico 

28 Encaminhar para o Protocolo Arquivo físico 

29 
PROTOCOLO 

Receber o diploma Arquivo físico 

30 Encaminhar para a Unidade Acadêmica Arquivo físico 

31 
UNIDADE ACADÊMICA 

Repassar para o Diretor assinar Arquivo físico 

32 
Disponibilizar para o graduado retirar a 2º via de diploma na 
secretaria da unidade 

Arquivo físico 

33 

NRD 

Gerar o protocolo interno  No SEI 

34 
Encaminhar a pasta do graduado com ficha de registro para o 
coordenador da CRA 

No SEI e arquivo 
físico 

35 Encerrar o processo  No SEI 

36 

COORDENADOR CRA 

Assinar a ficha de registro Arquivo físico 

37 Arquivar na pasta do graduado Arquivo físico 

38 Encaminhar a pasta do graduado para o Arquivo CRA Arquivo físico 

39 ARQUIVO CRA Arquivar a pasta do graduado No arquivo do CRA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


