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http://www.rtp.pt/noticias/pais/utad-no-centro-de-um-escandalo-financeiro_v950909 

A Universidade de Trás os Montes 
está no centro de um escândalo 
financeiro. Uma burla gigantesca 
que deixou um buraco nas contas de 
quase meio milhão de euros e mais 
de 50 investigadores brasileiros sem 
diploma. 

Instituições e Empresas Estrangeiras de 
Capacitação Docente 



Audiências Públicas 

 Elevada demanda reprimida de pedidos de 

reconhecimento de diplomas; 

 Atraso acentuado na análise dos pedidos; 

 Valores distintos das taxas cobradas; 

 Necessidade de reconhecimento automático dos 

diplomas no MERCOSUL e aqueles expedidos por 

universidades de classe mundial; 

 Revisão dos marcos regulatórios do CNE. 



Revalidação  X  Reconhecimento 

 Declaração de equivalência de títulos 

 Análise do mérito e das condições acadêmicas 

do PPG cursado no exterior 

Diplomas de Cursos 
de Graduação 

Diplomas de Cursos de Pós-
Graduação Stricto Sensu 
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para Revalidação e 
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Diplomas 



Resolução N.3 - CNE/CES/2016 

 Reconhecimento de diplomas por PPGs da mesma 

área de conhecimento no SNPG; 

Publicada no D.O.U de 23/06/2016 

 Orientações gerais e comuns da CAPES – 180 dias 

(até 23/01/2017);  

 Organização e publicação de normas específicas 

pelas universidades. 



Processos de Reconhecimento 

 Admissão: qualquer data do ano;  

 Conclusão: até 180 dias da data do  protocolo ou 

registro eletrônico; 

 Penalidades na não observância dos prazos; 

 Vedadas solicitações iguais e concomitantes para 

mais de uma universidade; 

 Direito a apenas uma nova solicitação em outra 

universidade, caso pedido denegado.  

 



Avaliação dos Processos 

 Características do curso (organização institucional 

da pesquisa, forma de avaliação para integralização 

do curso e processo de orientação e defesa); 

 Diplomas resultantes de cursos ofertados pela 

própria universidade. 

Análise do mérito das condições de organização 
acadêmica e, quando for o caso, o desempenho 
global da IES (pesquisa): 



Documentos Necessários 

 Cadastro com dados pessoais e, se for o caso,  do vínculo 
institucional no Brasil; 

 Cópia do diploma devidamente registrado na IES e 
autenticado por autoridade consular competente; 

 Exemplar da tese ou dissertação (arquivo digital) e ata da 
defesa (título, banca, data da defesa, ...); 

 Cópia do histórico escolar (disciplinas ou atividades 
cursadas, carga horária, frequência e avaliação,...); 

 Descrição resumida das atividades de pesquisa e 
respectivas publicações;  

 Resultados da avaliação externa do programa no sistema 
de acreditação no país de origem.   



Tradução e Apostilamento 

 A tradução dos documentos poderá ser exigida, 

exceto das línguas francas no ambiente de pesquisa 

institucional (inglês, francês e espanhol); 

 O reconhecimento deverá preservar a 

nomenclatura do título do diploma original; 

 O apostilamento do diploma deverá reconhecer a 

equivalência do curso e constar a correspondência 

do título original com a nomenclatura brasileira.   



Tramitação Simplificada 

 Diplomas de PPGs que foram objeto de 

reconhecimento nos últimos 10 anos; 

 Estudantes com bolsa concedida por agência de 

fomento brasileira; 

 Participantes do Programa Ciências Sem Fronteiras. 

 

Exame da documentação comprobatória da 

diplomação, sem análise aprofundada ou 

processo avaliativo específico (até 90 dias): 



Informações da CAPES 

 Relação anual de PPGs do SNPG, avaliados e 

recomendados pela CAPES; 

 Relação de PPGs que integram acordos de 

cooperação internacional com a participação da 

CAPES; 

 Relação de PPGs estrangeiros que tiveram diplomas 

submetidos ao reconhecimento nos últimos 10 

anos e respectivo resultado. 



Reconsideração/Recursos 

 Pedidos de reconsideração/recursos às instâncias 

superiores de acordo com os marcos regulatórios 

institucionais de processos acadêmicos; 

 Esgotadas as possibilidades de acolhimento do 

pedido de reconhecimento, caberá recurso à 

CES/CNE exclusivamente justificado em erro de fato 

ou de direito; 

 Quando o recurso for acatado pelo CNE, o processo 

é devolvido à IES para nova instrução em 60 dias. 



Procedimentos UFSC 

para Reconhecimento 

de Diplomas  



 Recomendações do Ministério Público 

Federal (cobrança de taxas suspensa); 

 Informações e inscrições na PROPG; 

 Cada PPG aprecia até três processos 

(Ms ou Dr) por semestre; 

 Idiomas que não necessitam de 

tradução: inglês, francês e espanhol. 

Reconhecimento de Diplomas 

Estrangeiros - UFSC 

Procedimentos 



 Caso a temática da tese ou dissertação não 

se enquadre nas AC/LP do Programa, há 

necessidade de devolver o processo à 

PROPG, para ser apreciado por outro PPG; 

 Necessidade de emitir parecer substanciado 

indicando a análise por outro PPG da UFSC; 

 Caso o pedido de reconhecimento for negado 

pela CPG/UFSC, não há possibilidade alguma 

de encaminhar novamente tal solicitação na 

UFSC. 

Reconhecimento de Diplomas 

Estrangeiros - UFSC 

Devolução de Processos 



 Diplomas de cursos ou programas 
estrangeiros já reconhecidos na UFSC 
nos últimos anos; 

 Requerente obteve bolsa por agência 
governamental; 

 Programas estrangeiros admitidos em 
acordos de cooperação internacional com 
agências de fomento governamentais; 

 Programas de universidades de 
reconhecimento internacional.  
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Muito Obrigado pela Atenção ! 


