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RESOLUÇÃO Nº 038 DE 03 DE OUTUBRO DE 2011 
 

Estabelece normas para revalidação de diplomas de 
graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros 
de Ensino Superior. 

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA, 
no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com a Lei Complementar nº. 91, de 10 de 
novembro de 2005, com o Estatuto aprovado pelo Decreto Estadual nº. 7628-E, de 16 de janeiro de 
2007, e em cumprimento à decisão do Egrégio Conselho em Sessão Ordinária realizada em 14 de 
setembro 2011, e 

 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 48, § 2° da Lei no.. 9.394 de 20 de dezembro de 1996, 
 
CONSIDERANDO a Resolução CNE/CES nº. 01/2002, de 28 de janeiro de 2002, da Câmara de 
Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, com as alterações introduzidas pelas 
Resoluções CNE/CES nº. 08, de 4 de outubro de 2007, e Resolução CNE/CES nº. 07, de 25 de 
setembro de 2009, 
 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 15, inciso XXV do Estatuto da Universidade Estadual de 
Roraima-UERR, quanto à competência do Conselho Universitário em aprovar a revalidação de 
diplomas estrangeiros dos cursos de graduação, de tecnólogos e pós-graduação, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º   A Universidade Estadual de Roraima  poderá revalidar diplomas de graduação, emitidos por 
instituição estrangeira de ensino superior, de acordo com a legislação pertinente, mediante os 
procedimentos dispostos na presente Resolução. 
 
Parágrafo Único: A UERR fará constar no calendário acadêmico, o período do lançamento de Edital, 
os critérios e procedimentos para pedido de revalidação.   
 
Art. 2°   O julgamento da equivalência, para efeito de revalidação, será feito por uma Comissão desig-
nada pela Reitoria, especialmente para esse fim, constituída de professores da própria Universidade ou 
de outros Estabelecimentos de Ensino, que tenham a qualificação compatível com a área de conheci-
mento do título a ser revalidado. 
 
Art. 3°   A Comissão designada para revalidação deverá examinar, entre outros aspectos: 
 

I. afinidade de área entre o curso realizado no exterior e o oferecido pela UERR; 
II. qualificação conferida pelo título e adequação da documentação que o acompanhe; e 
III. correspondência do curso realizado no exterior com o que é oferecido no Brasil. 
 
§ 1° A Comissão poderá solicitar, a seu critério, quando consideradas necessárias: 
I. informações e/ou documentação complementares; 
II. consulta à Instituição na qual o título foi obtido. 
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§ 2° Na hipótese de persistirem dúvidas, poderá a Comissão determinar que o candidato seja 
submetido a exames e/ou provas, destinadas à caracterização dessa equivalência, a serem 
prestados(as) em língua portuguesa. 
§ 3° Os exames e/ou as provas versarão sobre as matérias incluídas nos currículos correspondentes 
ao curso ofertado na UERR. 
 
Art. 4°  Quando a análise comparativa dos títulos e os resultados dos exames e/ou provas 
demonstrarem o não preenchimento das condições exigidas para revalidação, a Comissão 
recomendará ao candidato a realização de estudos complementares na UERR ou em outra instituição 
de ensino superior que ministre o curso. 
 
§ 1º Em qualquer caso, será exigido que o candidato tenha cumprido ou venha a cumprir os requisitos 
exigidos para os cursos brasileiros correspondentes. 
§ 2º A UERR não fará oferta específica de disciplinas para atender candidatos à revalidação, devendo o 
mesmo cursá-las quando for ofertada para as turmas regulares da instituição. 
 
Art. 5°   A UERR, por meio da Comissão, deverá manifestar sobre os pedidos de revalidação no prazo 
máximo de seis meses, a partir da data de abertura do processo, por meio de Ata de Julgamento, 
devolvendo o processo ao Departamento de Registro e Controle Acadêmico, com a devida justificativa. 
 
§ 1° As solicitações de revalidação, com parecer da comissão competente, deverão ser homologadas 
pela Câmara de Ensino e encaminhadas à PROENS, para a seguinte tramitação: 
 
I. se aprovado o pedido de revalidação, o processo será encaminhado ao CONUNI para homologação 
do Presidente;  
II. se reprovado o pedido de revalidação, o processo será encaminha ao  Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico, para ciência do solicitante. 
 
§ 2° Concluído o processo e homologado pela Presidência do Conselho Universitário, o diploma será 
revalidado e o apostilamento será efetivado pelo Registro Acadêmico no diploma original nos termos da 
legislação vigente. 
 
Art. 6°   Da decisão da Comissão caberá recurso, na Câmara de Ensino, no prazo administrativo de 
dez dias úteis. 
 
Art. 7°  Integra a presente Resolução a relação das exigências da documentação necessária para 
abertura do processo de revalidação de diploma. 
 
Art. 8º   Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

Boa Vista-RR, 03 de outubro de 2011. 
 
 

Prof. José Hamilton Gondim Silva 
Presidente do Conselho Universitário 
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ANEXO I  
 
 
Magnífico Reitor da Universidade Estadual de Roraima. 
 
 
 
 Eu,   ______________________________,    abaixo  assinado(a), nacionalidade 
________________, estado civil ____________, identidade nº. _______________, residente e 
domiciliado na rua __________________________________, nº. _________, na cidade de 
____________________________, estado __________, CPF ___________________, telefone para 
contato ____________________, venho requerer de Vossa Magnificência Revalidação do Diploma, 
do Curso de ____________________________, obtido junto à Universidade 
______________________________ no país ________________, nos termos da legislação vigente. 
 
Nesses termos, 
peço deferimento. 
 

 Boa Vista, _____/________________/___________. 
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ANEXO II  
 
 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ABERTURA DE PROCESSOS DE REVALIDAÇÃO DE 
DIPLOMAS – GRADUAÇÃO 

 
1. Requerimento padrão, fornecido pelo Departamento de Registro e Controle Acadêmico, dirigido ao 
Magnífico Reitor da UERR, informando nacionalidade, estado civil, carteira de identidade, residência e 
domicílio. 
2. Fotocópia do diploma ou certificado a ser revalidado. 
3. Histórico escolar correspondente ao diploma, para o qual está sendo requerida a revalidação. 
4. Fotocópia da carteira de identidade, ou se for o caso, da carteira de estrangeiro (de caráter 
permanente). 
5. Fotocópia do certificado de naturalização, se for o caso. 
6. Fotocópia da certidão de nascimento ou casamento. 
7. Fotocópia do documento militar e do título de eleitor (somente para brasileiros). 
8. Conteúdos programáticos das disciplinas, módulos, ou equivalentes cursadas em nível superior 
(graduação). 
9. Comprovante do recolhimento da taxa de revalidação de diploma, feito junto ao Banco do Brasil, no 
valor estabelecido na tabela de Taxas e Emolumentos da UERR. 
10. Toda a documentação em língua estrangeira deverá ser traduzida para o português, por tradutor 
juramentado. 
11. O diploma ou certificado e a documentação que instruírem o processo de revalidação deverão ser 
autenticados pela autoridade consular brasileira, no país onde funciona o estabelecimento de ensino 
que expediu o Diploma ou Certificado. 
 


