
ORIENTAÇÕES PARA INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE 
REGISTRO DE DIPLOMA 

 
 

ELABORAÇÃO DO PROCESSO DE REGISTRO DE DIPLOMA 
 
O Processo de registro de diplomas deverá estar instruído, 

obrigatoriamente, com os seguintes documentos no formato digital: 
a) ofício ou documento equivalente de encaminhamento do diploma, no 

lugar da assinatura deverá constar o nome do dirigente máximo da IES, 
CPF, Cargo ou função, e Ato ou portaria de delegação ou designação; 

b) certidão de nascimento ou casamento; 
c) documento de identificação válido em todo o território brasileiro, nos 

casos de aluno estrangeiro, RNE (documento oficial) ou passaporte. 
d) histórico escolar e Certificado/Diploma de conclusão do ensino médio, 

no caso de aluno estrangeiro, ou ter concluído o Ensino Médio em outro 
país, deverá constar a equivalência dos estudos junto à SEDU. O 
diploma de 3º grau equivale a prova de conclusão do ensino médio. 

e) histórico escolar do curso superior, constando no lugar da assinatura o 
nome do dirigente máximo da IES, CPF, Cargo ou função, e Ato ou 
portaria de delegação ou designação; 

f) diploma a ser registrado 
 
OBS. Assim que a preparação do fluxo de registro de diploma estiver 
finalizado, informaremos a forma de entrada dos processos. 
 
 

FICHA DE REGISTRO DE DIPLOMA 
 
A Ficha de Registro será preenchida no próprio sistema de registro de 

diploma da UFES, não sendo necessária sua confecção e impressão. 
 

 
DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROGRAD/UFES ÀS 
INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR (IES) 

 
A Universidade presta serviços de registro de diploma às Instituições de 

Ensino Superior. Estes serviços são cobrados às IES por meio de taxas que 
correspondem a um serviço específico. Assim, para dar entrada em uma 
solicitação de registro de diploma, deverá ser paga uma taxa correspondente 
ao serviço solicitado. 

 
Há diferentes taxas para serviços distintos, que devem ser pagas por lote, 

ou seja, um valor total em relação à quantidade de diploma encaminhado para 
um serviço específico.  

 
As taxas somente poderão ser pagas após a finalização do 

desenvolvimento do sistema de registro de diploma da UFES. 
 
  



CARIMBO DO REGISTRO UFES PARA O VERSO DO DIPLOMA 
 
 
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CNPJ: 32.479.123/0001-43 

Recredenciamento: Portaria nº 1664 de 28/11/2011, publicada no 

D.O.U. nº 228, Seção 1, página 13, de 29/11/2011. 

 
 

Diploma registrado sob o n° _______________________, 

livro________________, folha_____________________, 

processo.___________________________, por delegação 

de competência do Ministério da Educação, nos termos da 

Lei 9394/96, de 20 de dezembro de 1996, e do Decreto nº 

9235, de 15 de dezembro de 2017. 

 

Vitória-ES, ______ de _________________ de ________. 

 

     ___________________________________________ 

           Responsável pelo registro do diploma 

 

 
 

Configurações da tabela 
Largura da coluna 9,5 cm 
Fonte: times new roman 
Tamanho: 11 
Espaçamento entre linhas: 1,5 
Espaçamento antes e depois: 0 pt 
 
Cabeçalho:  
Fonte: times new roman 
Tamanho: 09 
Espaçamento entre linhas: 1,0 
Espaçamento antes e depois: 0 pt 
 


