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INTRODUÇÃO 
 

 O Setor de Expedição e Registro de Diplomas (SERDI) é responsável por expedir 

e registrar os diplomas de graduação, mestrado e doutorado da Universidade Federal de 

São João del-Rei (UFSJ). De um modo específico, o processo de conferência que culmina 

com o registro dos diplomas da pós-graduação stricto sensu envolve a checagem da 

documentação dos egressos como (certidão de registro civil, histórico e diploma da 

graduação, históricos que permitiram o aproveitamento de disciplinas e ata de defesa de 

dissertação ou tese), além da verificação dos históricos de pós-graduação. Tais conferências 

têm por objetivo averiguar se o egresso cursou todos os créditos necessários para obtenção 

do título de mestre ou doutor, nelas inclusas as disciplinas obrigatórias, eletivas/optativas e 

todas as exigências constantes nos respectivos regimentos internos dos cursos como: 

exame de língua estrangeira, exame de qualificação e estágio docência, quando for o caso. 

Portanto, a fim de que possamos montar o processo que dá origem ao registro do diploma, 

precisamos efetuar as conferências supracitadas, conforme prevê a Portaria DAU/MEC nº33 

de 02/08/1978 que trata da expedição e registro de diplomas.  

 A primeira versão deste manual foi elaborada em 2012 e também foi acompanhada 

de um treinamento, realizado pelo Setor de Processamento da Pós-Graduação - SEPPG, do 

qual participaram os secretários de todos os cursos de pós-graduação stricto sensu da 

UFSJ. Desde o último treinamento, percebemos que o trâmite para expedição dos diplomas 

de mestrado e mais recentemente de doutorado, vem melhorando gradativamente e 

reconhecemos os esforços das secretarias e do SEPPG (Setor de Processamento da Pós-

Graduação). Apesar dessas melhorias, acreditamos que o número de diligências 

necessárias para ajustes nos históricos pode ser reduzido. Em 2016, encaminhamos, até a 

presente data, cerca de 206 solicitações de ajustes nos históricos ao SEPPG. Consideramos 

esse número elevado, já que foram protocolados 140 pedidos de diploma de mestrado (136) 

e doutorado (04), ou seja, foram encaminhados em média mais que uma solicitação de 

correção de histórico para cada diplomado.  

 Além das correções em históricos, foram encaminhados 169 e-mails às 

Coordenadorias solicitando o encaminhamento de documentação dos egressos que 

solicitaram o diploma, já que as pastas dos alunos são arquivadas em suas respectivas 

coordenadorias. Apesar da solicitação de documentos ser um procedimento normal e 
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relativamente simples, é primordial que toda documentação necessária para expedição do 

diploma já esteja na pasta do aluno antes que a defesa da dissertação ou tese seja 

realizada. Entendemos a necessidade dessa rotina, pois em alguns casos, o SERDI solicita 

às coordenações documentação, a qual não se encontra na pasta do aluno, o que, via de 

regra, atrasa o processo de expedição e, invariavelmente, causa desgastes entre a UFSJ e 

os recém-formados. Em vista disso, é imprescindível que toda documentação necessária 

seja exigida e conferida já no processo seletivo. Recomendamos, ainda, que a 

documentação dos alunos regularmente inscritos seja conferida a fim de verificar se não 

existem pendências que possam dificultar o processo de expedição do diploma 

posteriormente.  

 Perante o exposto, reelaboramos o presente manual com algumas instruções a 

respeito dos itens que devem ser observados quanto à documentação, nela inclusa o 

histórico da pós-graduação stricto sensu, pois entendemos que muitos dos novos secretários 

não participaram do treinamento realizado há três anos.  

 Atualmente, trabalhamos com um prazo de 120 dias úteis para expedição do 

diploma, a partir da solicitação do documento, mas entendemos que não raro recém-mestres 

e doutores precisam do documento com urgência por fatores como aprovação em processos 

seletivos, concursos ou exigências para obtenção de emprego. Em vista disso, entendemos 

que a parceria entre as secretarias de pós-graduação stricto sensu e a Divisão de 

Acompanhamento e Controle Acadêmico - DICON (aqui representada pelo SERDI e pelo 

SEPPG) deve ser ainda mais ativa, a fim de diminuir a quantidade de ajustes necessários e 

o tempo despendido na expedição e registro do diploma. 
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DOCUMENTAÇÃO QUE COMPÕE O PROCESSO DE DIPLOMA 

Características de uma boa cópia 

 

 As cópias dos documentos solicitados pelo SERDI deverão ser autenticadas em 

cartório ou possuir o carimbo de “confere com o original” com assinatura do(a) 

secretário(a);  

 Legibilidade – a cópia não pode estar tremida ou clara em demasia; 

 Sem cortes nas bordas; 

 Sem lacunas (falhas) de impressão ou manchas que impeçam a leitura;  

 Se o original tem frente e verso, a cópia também deverá ter frente e verso, ou 

seja, a cópia do documento deverá aparecer nas duas faces de uma mesma 

folha: não pode ser frente numa folha e verso em outra folha; 

 O fato de a cópia estar autenticada em cartório não garante que seja uma cópia 

ideal, por isso, os itens anteriores têm que ser observados. 

 

Certidão de Registro Civil: 

 

Os seguintes itens devem ser verificados: 

 

 O documento não pode possuir cortes ou rasuras; 

 A cópia apresentada deverá estar autenticada em cartório, ou ser autenticada 

pelo(a) secretário(a) mediante apresentação do original. Não devem ser 

aceitas cópias digitalizadas; 

 As informações deverão estar legíveis, em especial: nome do aluno, data e 

local de nascimento e nome dos pais; 

 Deve-se dar redobrada atenção às certidões com observação e/ou averbação, 

como: alteração de nome e de estado civil, adoção, etc. Elas podem constar 

tanto na frente quanto no verso da certidão; 

 As Certidões devem conter no final da página a assinatura do Oficial do 

Cartório (tabelião ou substituto).  

 Comparam-se os dados (nome do aluno, nome dos pais, data e cidade/estado 

de nascimento) constantes da certidão de registro civil, com aqueles presentes 

no histórico escolar da graduação e respectivo diploma, bem como, com 

aqueles presentes no histórico da pós-graduação. 
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Atentar para a legibilidade dos dados: nome do aluno, nome dos pais, data e local de 

nascimento (município e estado) 
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Histórico Escolar da Graduação: 

 

Os seguintes itens devem ser verificados: 

 

 O documento não pode possuir cortes ou rasuras; 

 A cópia apresentada deverá estar autenticada em cartório, ou ser autenticada 

pelo(a) secretário(a) mediante apresentação do original. Não devem ser 

aceitas cópias digitalizadas; 

 O cabeçalho do documento deverá conter o nome da Instituição de Ensino 

Superior e respectivas informações a respeito de sua situação legal, como: 

criação, autorização e/ou reconhecimento, bem como endereço completo. 

Caso essas informações constem sob a forma de carimbos, esses deverão 

estar legíveis; 

 Os dados pessoais do aluno deverão ser idênticos àqueles constantes na 

certidão de registro civil. No entanto, em caso de alteração do nome, em 

virtude de casamento, deve-se observar, se é possível identificar a pessoa 

pelos demais dados; 

 O local de assinatura do diretor acadêmico ou responsável pelo controle 

acadêmico deverá conter a assinatura do próprio, com seu carimbo e/ou 

identificação. Não é permitido “p/”. O “p/” só será aceito desde que haja a 

devida identificação. Em caso de documento expedido por instituição de ensino 

federal é permitido o “p/”;  

 Todos os carimbos constantes do documento deverão estar legíveis; 

 Observar se no histórico constam as datas de conclusão do curso e/ou colação 

de grau; 

 Verificar se a sequência dos ano/semestres está completa; 

 Verificar se o ano/sem no qual a última unidade curricular foi cursada é anterior 

ou igual à data de conclusão. 
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Exemplo de Histórico da Graduação 
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OBS: O histórico deverá conter as assinaturas 

 

Diploma da Graduação 

 

Neste documento devem ser observados: 

 

 A cópia deverá ser frente e verso; 

 O documento não pode possuir cortes ou rasuras;  

 A cópia apresentada deverá estar autenticada em cartório, ou ser autenticada 

pelo(a) secretário(a) mediante apresentação do original. Não devem ser 

aceitas cópias digitalizadas; 

 A data de colação de grau ou conclusão do curso deverá ser idêntica à 

constante do histórico escolar; 

 Presença de informações referentes ao credenciamento da Instituição; 

 O nome do curso bem como a portaria de reconhecimento deve constar no 
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verso do diploma; 

 A grafia dos nomes do diplomado e dos pais, se for o caso, deverá estar 

idêntica à constante na certidão de registro civil; 

 A data e local de nascimento deverão estar idênticos à certidão de registro 

civil; 

 A data de expedição do diploma deverá ser igual ou posterior à data de 

colação de grau; 

 As informações constantes do diploma devem ser idênticas às do histórico 

escolar (nome do curso, data de conclusão ou colação de grau...); 

 O diploma deverá estar devidamente registrado (informação constante no 

verso); 

 As autoridades que assinam o diploma devem estar identificadas; 

 O espaço destinado à assinatura do concluinte deve estar assinado por ele. A 

assinatura não pode ser feita diretamente na cópia. Primeiramente, o 

diplomado deve assinar o original e em seguida, deve-se providenciar a cópia. 
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Documentação de alunos estrangeiros 

 

Em relação à documentação de alunos estrangeiros é preciso observar os 

diferentes acordos entre os países, sendo preciso analisar caso a caso. Abaixo 

mencionamos os exemplos do Mercosul e do Decreto nº 8.660, de 29/01/2016. 

MERCOSUL 

Aluno oriundo de país participante do Mercosul (Conforme Decreto nº5852 de 

18/06/2006 e Mecanismo para implementação do protocolo de integração 

educativa e reconhecimento de certificados, títulos e estudos de nível primário e 

médio não técnico-MERCOSUL/CMC/DEC Nº06/06, dispensa tradução 

juramentada) - Solicitar os seguintes documentos:  

 Cópia autenticada da certidão de registro civil ou documento equivalente, 

constando o visto consular. Atentar para os seguintes dados: local de 

nascimento, nome do aluno e de seus pais, pois deverão estar legíveis, 

observar acentuação. (dispensa tradução por ser de país participante do 

Mercosul); 

 Cópia autenticada do Histórico da Graduação, constando o visto consular. 

(dispensa tradução por ser de país participante do Mercosul); 

 Cópia autenticada do diploma da Graduação, constando o visto consular. 

(dispensa tradução por ser de país participante do Mercosul); 

 Cópia autenticada do Histórico do Mestrado, constando o visto consular. 

(dispensa tradução por ser de país participante do Mercosul). Exigido apenas 

para alunos do Doutorado; 

 Cópia autenticada do diploma do Mestrado, constando o visto consular. 

(dispensa tradução por ser de país participante do Mercosul). Exigido apenas 

para alunos do Doutorado; 

 Cópia autenticada da Cédula de Identidade de Estrangeiro (RNE) ou visto 

atualizados. Observar data de validade; 

 Cópia autenticada do passaporte atualizado. 
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Aluno oriundo de país não participante do Mercosul - Solicitar os seguintes 

documentos: 

 Cópia autenticada da certidão de registro civil ou documento equivalente, 

constando o visto consular, juntamente com a cópia autenticada da tradução 

juramentada, atentando para os seguintes dados: local de nascimento, nome 

do aluno e de seus pais, pois deverão estar legíveis (observar acentuação); 

 Cópia autenticada do Histórico da Graduação, constando o visto consular, 

juntamente com a cópia autenticada da tradução juramentada; 

 Cópia autenticada do diploma da graduação, constando o visto consular, 

juntamente com a cópia autenticada da tradução juramentada; 

 Cópia autenticada do Histórico do Mestrado, constando o visto consular, 

juntamente com a cópia autenticada da tradução juramentada. Exigido apenas 

para alunos do Doutorado; 

 Cópia autenticada do diploma do Mestrado, constando o visto consular, 

juntamente com a cópia autenticada da tradução juramentada. Exigido apenas 

para alunos do Doutorado; 

  Cópia autenticada da Cédula de Identidade de Estrangeiro (RNE) ou visto 

atualizados. Observar data de validade. 

 Cópia autenticada do passaporte atualizado. 

 

Exemplo do visto consular 
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DECRETO Nº 8.660, DE 29/01/2016 

 

Decreto nº 8.660, de 29/01/2016, que promulga a Convenção Sobre a Eliminação da 

Exigência de Legalização de Documentos Público Estrangeiros, firmada pela República 

Federativa do Brasil, em Haia, em 05 de outubro de 1961. Válido a partir do dia 14/08/2016. 

 

Aluno oriundo de país participante da Convenção Sobre a Eliminação da Exigência de 

Legalização de Documentos Público Estrangeiros, ficam dispensados de apresentar o 

visto consular, sendo o mesmo substituído pela apostila, conforme modelo em anexo. 

Desta forma, é preciso solicitar os seguintes documentos: 

 

 Cópia autenticada da certidão de registro civil ou documento equivalente 

constando a apostila, juntamente com a cópia autenticada da tradução juramentada. 

Atentar para os seguintes dados: local de nascimento, nome do aluno e de seus pais, 

pois deverão estar legíveis (observar acentuação);  

 Cópia autenticada do Histórico da graduação constando a apostila, juntamente 

com a cópia autenticada da tradução juramentada;                            

 Cópia autenticada do diploma da graduação constando a apostila, juntamente 

com a cópia autenticada da tradução juramentada;    

 Cópia autenticada da Cédula de Identidade de Estrangeiro (RNE) ou visto 

atualizados. Observar data de validade; 

 Cópia autenticada do passaporte atualizado. 
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Exemplo da apostila da Convenção de Haia 

 

Histórico de Disciplina Isolada cursada na UFSJ  

Neste documento devem ser observados: 

 O ano/sem de ingresso deverá ser informado; 

 A área de concentração e a linha de pesquisa deverão ser informadas. Se a 

disciplina for cadastrada no curso “22000 – Disciplina Isolada” a área de 

concentração e a linha de pesquisas deverão ser omitidas; 

 Todos os campos referentes aos dados pessoais deverão estar preenchidos, 

de acordo com a documentação do aluno; 

 Caso o aluno tenha concluído a disciplina, deverá constar na situação de 

matrícula “conclusão de disciplina isolada”. 
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Modelo de histórico de disciplina isolada 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo de histórico de disciplina isolada cadastrada no curso “22000 – Disciplina Isolada” 
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Histórico de Disciplina isolada cursada em outra instituição de ensino 

 A cópia apresentada deverá estar autenticada em cartório, ou ser autenticada 

pelo(a) secretário(a) mediante apresentação do original. Não devem ser aceitas 

cópias digitalizadas; 

 Verificar os dados pessoais do aluno, comparando com a certidão de registro civil 

e outros documentos, como por exemplo, o documento de identidade; 

 Verificar se no histórico consta a situação legal da instituição; 

 As disciplinas cursadas deverão apresentar carga horária e conceito/nota; 

 O documento deverá estar devidamente assinado. 

Histórico da Pós-graduação  

 

 Observar a situação de matrícula: para alunos que concluíram o curso, a 

situação deverá ser “formado”; 

 Preenchimento do campo destinado à área de concentração; 

 Preenchimento do campo destinado à linha de pesquisa nos cursos que 

exigem esta informação; 

 As informações pessoais deverão ser lançadas de forma padronizada: 

utilização de caixa alta, acentos e caracteres especiais, quando for o caso, 

seguindo a certidão de registro civil; 

 Resultado obtido no exame de língua estrangeira (quando o exame não for 

realizado no processo seletivo, a informação deverá constar no campo 

observações);  

 Informação do ano/sem de ingresso; 

 O nome da Instituição e do curso de graduação deverão ser idênticos ao 

constante no histórico da graduação (utilizando caixa alta e acentos); 

 A data de conclusão do curso de graduação deverá ser a mesma constante no 

histórico da graduação e respectivo diploma; 

 Todas as equivalências deverão estar devidamente lançadas, observando o 

nome da disciplina, carga horária e nota/conceito); 

 O título da dissertação ou tese deverá ser idêntico ao constante na ata (utilizar 

letras maiúsculas e minúsculas conforme a ata). Em alguns casos, na ata, o 
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título da dissertação encontra-se todo em letra maiúscula, assim deverá utilizar 

letra maiúscula apenas para a primeira letra do título. Deve-se respeitar a 

grafia dos termos científicos; 

 A data da defesa da dissertação ou tese deverá ser idêntica à constante na 

ata;  

 O resultado da dissertação deverá ser lançado no POSGRAD como 

“Aprovado”; 

 Os nomes de todos os componentes da banca que avaliaram a dissertação ou 

tese também deverão estar presentes no histórico, acompanhados de suas 

respectivas instituições (nome da instituição e sigla). 

Informações que deverão constar no campo “Observações” do histórico 

 

 Os semestres em que o aluno estiver inscrito apenas em dissertação, desde 

que eles não constem no corpo do Histórico. Isso é necessário, pois os 

semestres devem ser sequenciais; 

Exemplo: 2011/2.SM.:Inscrito em dissertação. 

 

 Prorrogação do prazo de integralização, conforme determinação do Colegiado.  

Exemplo: Prazo de integralização prorrogado por 6 meses, conforme 

aprovação do Colegiado, constante na Ata de nº00 do dia 00/00/0000; 

 

 Certificados que são necessários para a concessão do grau de 

mestre/doutorado, conforme especificado no regulamento do curso; 

Exemplo: Aprovado em Exame de Proficiência em Língua Inglesa 

 

 Realização de estágio de docência na graduação, caso exigido pelo 

regulamento do curso (caso o estágio de docência apareça como uma 

disciplina no corpo do histórico, não será necessário constar no campo 

observações). 

Exemplo: Cumpriu estágio de docência na graduação.  
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 Aprovação no exame de qualificação. 

Exemplo: Aprovado em exame de qualificação. 

 

 Qualquer deliberação do Colegiado que interfira na vida acadêmica do  

 aluno. 

Exemplo: - Dispensado da prova de língua inglesa de acordo com a ata da 00ª 

Reunião do colegiado do curso realizada em 00/00/0000; - A disciplina “xxxxxx” 

foi aproveitada como disciplina optativa, conforme ata da 00ª Reunião do 

colegiado do curso realizada em 00/00/0000. 
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Exemplo de Histórico da Pós-Graduação 
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Ata de Defesa 

 

Neste documento devem ser observados: 

 

 A cópia apresentada deverá estar autenticada em cartório, ou ser autenticada 

pelo(a) secretário(a) mediante apresentação do original. Não devem ser aceitas 

cópias digitalizadas; 

 Verificar se a data de defesa e a data de expedição do documento são idênticas; 

 Verificar se todos os campos estão preenchidos; 

 Verificar se os membros estão devidamente identificados como “membro” ou 

“suplente”; 

 Verificar se todos os membros da banca aparecem no corpo do texto da ata, 

seguidos de suas respectivas assinaturas; 

 Caso conste na ata alguma incorreção e que seja possível retificá-la através de 

memorando eletrônico, este deverá ser anexado à ata. 
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Exemplo de ata de defesa de dissertação ou tese 

OBS: Todos os campos deverão estar preenchidos 
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Memorando Eletrônico 

 

Alguns programas, como por exemplo, PPGENF, PPGBIOTEC, PPGTDS e PPGCA, 

possuem a rotina de encaminhar Memorando Eletrônico ao SERDI, informando que o 

egresso está apto a solicitar o diploma. Nesse caso, o memorando deverá ser enviado 

juntamente com os documentos pessoais. 
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OUTROS DOCUMENTOS QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA O 

PREENCHIMENTO DO HISTÓRICO NO POSGRAD 

Documento oficial de identificação 

 

São considerados documentos de identidade válidos: 

 

 Cédulas de identidade emitida por Órgão de Segurança Pública dos Estados; 

 Cédula de Identidade emitida pelo Ministério da Defesa, observada a validade; 

 Carteira Nacional de Habitação, observada a validade; 

 Carteira definitiva emitida por órgão regulador de profissão (CREA, OAB, COREN, 

entre outros), observado o prazo de validade e desde que contenha os termos “válida 

em todo território nacional”; 

 Carteira de Trabalho, emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego; 

 Passaporte desde que observado o prazo de validade. 

 

A data de expedição, o órgão expedidor, o Estado e o número do 

documento deverão constar no histórico escolar da graduação. 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: Caso a data de validade esteja vencida, conforme exemplo abaixo, solicitar novo 

documento atualizado. 
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Título de Eleitor:  

 

Basta preencher as seguintes informações: número; zona eleitoral e data de expedição. 

  

CPF   

 

O número do CPF cadastrado no POSGRAD deverá ser idêntico ao constante no 

referido documento. 

 

 

 

 

Documento militar: 

Este é o documento responsável por comprovar que o brasileiro do sexo masculino está 

em dia com as obrigações militares. 

 

Segundo o Decreto 57654/66 e suas alterações posteriores: 

Art. 210. Nenhum brasileiro, entre 1º de janeiro do ano em que completar 19 

(dezenove) anos e 31 de dezembro do ano em que completar 45 (quarenta e 

cinco) anos de idade, poderá, sem fazer prova de que está em dia com as suas 

obrigações militares: 

(...) 

4) prestar exame ou matricular-se em qualquer estabelecimento de ensino; 

(...) 
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Documentos válidos como comprovação de quitação com as obrigações 

militares: 

 Certificado de Alistamento Militar – CAM, nos limites de sua validade, por isso o 

documento tem que ser copiado frente e verso: a fim de verificar se os carimbos 

estão atualizados e se o egresso está em dia com suas obrigações militares. Se 

o portador já deveria possuir o Certificado de Dispensa de Incorporação, ele 

deverá ser orientado que se dirija à Junta de Serviço Militar onde se alistou para 

retirá-lo;  

 

 Certificado de Reservista – deverá ser apresentada cópia frente e verso para 

verificação dos carimbos. Conforme o Art. 164, § 3º, do Decreto 57654/66, 

“Durante o período em que o reservista permanecer ‘na disponibilidade’, é 
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obrigatória a anotação da sua apresentação anual no respectivo Certificado de 

Reservista, para estar em dia com as suas obrigações militares.”  

 

 

 

 

 Certificado de Isenção;  
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 Certificado de Dispensa de incorporação – CDI; com as anotações 

correspondentes a qualquer convocação posterior à realizada para a prestação 

do Serviço Militar inicial. 

 

 

 

 Certidão de Situação Militar; 
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 Carta Patente para oficial da ativa, da reserva e reformado das Forças Armadas 

ou de corporações consideradas suas reservas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Provisão de reforma, para os praças reformados; 

 Atestado de Situação Militar, quando necessário, para aqueles que estejam 

prestando o Serviço Militar – válido apenas durante o ano em que for expedido;  

 Atestado de desobrigação do Serviço Militar. 

 

OBS: A identidade militar, observada a validade, é aceita como comprovação 

de quitação com as obrigações militares. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA CADASTRO DOS DOCUMENTOS 

PESSOAIS NO POSGRAD 

 

Como cadastrar a data de nascimento 

 

Cadastra-se da seguinte forma: dia, mês e ano: dd/mm/aaaa. 

Como cadastrar o local de nascimento 

 

Conforme consta na certidão (deverá ser utilizado o município). 

Como cadastrar a filiação 

 

Os nomes do aluno e dos pais devem ser escritos em letras maiúsculas, 

acentuados e com caracteres especiais, quando for o caso. Estes dados 

devem ser cópia fiel da Certidão de Registro Civil. Em casos de Certidão de 

Casamento, verificar se há alguma averbação que altere o nome do aluno. 

 

Obs.: O sistema já mantém os nomes dos alunos em maiúscula, mas deve-se manter 

a tecla “Caps Lock” fixada, pois ao lançar acentuação, se não estiver em maiúsculo, o 

sistema gera o seguinte erro: 

Ex.: ANTôNIO LUIZ FERREIRA (errado). Já com a tecla “Caps Lock” fixada ficará da 

seguinte maneira: ANTÔNIO LUIZ FERREIRA (correto). 

  

Como cadastrar o documento de identidade 

 

Deve-se preencher com os dados do documento apresentado. 

Em caso de cédula de identidade do estado de Minas Gerais, antes do número há a 

letra M ou as letras MG, estas fazem parte do número. O órgão expedidor encontra-

se na parte superior do documento. A partir de 2004, em Minas Gerais, o órgão 

expedidor passou a ser a Polícia Civil (PC). Quando o documento de identidade for a 
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Carteira Nacional de Habilitação, a sigla utilizada será DETRAN. Não deverão ser 

utilizados pontos e hífens. 

Exemplos:  

Documentos 

Identidade:  M-5.890.892 → M5890892 

   24.304.513-X → 24304513X 

Carteira de motorista (nº de registro – em vermelho no verso ou abaixo da foto). 

Quando utilizada deve-se observar a validade. 

   CNH01744463861 

Passaporte: Quando utilizado deve-se observar a validade. 

   N0530708 → PASN0530708 

Carteira de Trabalho: CTPS + o número 

 

Data de Expedição: data em que foi expedido o documento com 8(oito)                                                       

dígitos. Ex.: 10/02/1988 

 

Órgão: sigla do órgão que expediu o documento (não colocar a sigla do Estado junto 

com o órgão expedidor, porque constará do campo seguinte UF) 

                           Ex.:Secretaria de Segurança Pública → SSP 

                                  Polícia Civil → PC  

  Departamento de Trânsito (DETRAN) → DETRAN 

     Carteira de Trabalho → MTE 

                                  Secretaria de Estado da Casa Civil → SECC 

                                 Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania → SESDC 

    Superintendência de Polícia Técnico-Científica → SPTC 

 

    UF: sigla da Unidade da Federação onde o documento foi expedido. 

                             Ex.: Minas Gerais → MG 
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Como cadastrar o documento militar 

 Tipo do documento; 

Tipo: os tipos de documento militar serão castrados conforme exemplos: 

 CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO → CERT DISPENSA 

INCORPORACAO 

 CERTIFICADO DE RESERVISTA → CERT RESERVISTA 

 CERTIDÃO DE SITUAÇÃO MILITAR → CERTIDAO SITUACAO MILITAR 

 ATESTADO DE SITUAÇÃO MILITAR → ATEST SITUACAO MILITAR 

 CERTIFICADO DE ISENÇÃO → CERT ISENCAO 

 CARTA PATENTE → CARTA PATENTE 

 

 Número do documento; 

Número: sempre procurar pelo RA. Caso não exista, procurar pela maior 

sequência de números existentes no documento. 

  Ex: RA131722182618 

  Ex: Nº 135265  

                 

 Órgão expedidor; 

Órgão: sigla do órgão que expediu o documento, cadastrada da seguinte forma: 

 Ministério da Defesa → MD 

 Ministério do Exército → MEX 

 Ministério da Marinha → MMAR 

 Ministério da Aeronáutica → MAER 

Como cadastrar os dados referentes à graduação 

 

 Graduação: preencher com o nome do curso de graduação do aluno (em caso 

de mais de uma graduação, verificar qual foi utilizada para o ingresso no 

mestrado). 

 Ano: preencher com o ano de conclusão do aluno. Observar no diploma a data 

correta. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Além das especificações trazidas neste manual, ressaltamos também que as 

Coordenadorias devem manter atualizadas junto ao Setor de Expedição e Registro de 

Diplomas (SERDI), cópias de novos regimentos aprovados ou documentos e atas do 

Colegiado que venham a trazer modificações na estrutura do curso e que de alguma 

forma afetem a conferência realizada para diplomação. Também orientamos que seja 

encaminhado ao SERDI o rol de disciplinas obrigatórias e eletivas, acompanhadas 

dos respectivos créditos, sempre que houver atualizações. 

A rigorosa conferência de toda a documentação que compõe o processo de 

registro de diplomas é essencial para a diminuição de erros que podem gerar atrasos 

na entrega de documentos. Assim, entendemos que já no ingresso do aluno na 

Instituição, é essencial a rigidez na verificação da documentação, o que evita 

possíveis transtornos decorrentes da necessidade da cobrança de documentos após 

a defesa, quando efetivamente, o egresso já não tem mais vínculo com a Instituição.  

O SERDI/DICON estabelece que o prazo para solucionar as pendências 

relacionadas à documentação dos egressos não poderá ser superior à 30 (trinta) dias 

corridos, sendo que essa solicitação será encaminhada  por e-mail à secretaria do 

curso, com cópia para o e-mail do Coordenador e Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação. Tal conduta visa minimizar possíveis transtornos aos egressos. 

 

Outubro de 2016. 

Equipe SERDI 


