
PROCEDIMENTOS

1. Interessado preenche e assina o requerimento específico e a declaração de autenticidade e de 
aceitação de condições e compromissos.

2. Interessado entrega no respectivo protocolo dos núcleos ou campus do curso de interesse as cópias
dos documentos exigidos pela legislação e digitalizados em CD no formato PDF. 

3. Protocolo dos núcleos ou campus faz o “confere com original” e encaminha à CARRD, aos cuidados
de:
Juliana Mendes Wanderley, lotada na secretaria do NUCSA. Horário de atendimento 14h às 21h OU
Márcia Gonçalves Almeida, lotada na DIRCA. Horário de atendimento 14h às 20h OU
Naiane Naiara Vasques, lotada na PROGRAD. Horário de atendimento 08h às 12h

4. CARRD deverá no prazo de 30 dias: 
1.Realizar exame preliminar, analisando o pedido referente a:

a) Adequação da documentação exigida, conforme legislação vigente
 
b) Existência de curso na Unir de mesmo nível ou área equivalente  (Art. 3º A equivalência será
entendida em sentido amplo, abrangendo não apenas áreas idênticas, mas também as congêneres,
similares  e  afins.)  -  A inexistência  de  curso  inviabilizará  o  acolhimento  do  pedido  e
consequentemente a análise da documentação.

c)Capacidade  de  atendimento  do  curso  pretendido (art.4°§  2º  Ultrapassada  a  capacidade  de
atendimento informada, a Unir se resguarda o direito de não acolher os pedidos excedentes de
revalidação/reconhecimento, dentro do ano fiscal em vigor, comunicando quando receberá novas
demandas).

O indeferimento do pedido por quaisquer dos motivos indicados nos itens anteriores, não constitui
exame de mérito.

2. Emitir despacho saneador, esclarecendo sobre a admissibilidade ou não do pedido.
5. A CARRD faz  a  análise  preliminar  dos  documentos  do  requerente.  Se  faltar  documentação,  a

CARRD  comunica  ao  requerente  que  deverá  apresentar  o  documento  faltante  dentro  do  prazo
impreterível de 5 dias, sob pena de ter seu pedido indeferido; (baseado no §2° do art.7° da portaria
22 do MEC)

6. Com a  documentação  completa,  a  CARRD  prossegue  a  análise  e  emite  o  despacho  saneador,
esclarecendo sobre a admissibilidade ou não do pedido.

7. Se o pedido for admitido, será encaminhado para as diretorias dos Campi/Núcleos, conforme cada
caso, segundo pertinência e capacidade previamente definidas (art.11)

8. Em caso de não  admissão,  será  informado ao requerente,  que  poderá  solicitar  reconsideração  à
CARRD, no prazo de 10 (dez) dias, caso discorde de alguma deliberação. (Art.9°§2°)

9. A CARRD deliberará no prazo de 10 (dez) dias sobre o pedido de reconsideração. 

10. Se o pedido de reconsideração for rejeitado, o(a) requerente, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá
recorrer  à  Câmara  de  Graduação/CGR,  nos  casos  de  revalidação,  ou  à  Câmara  de  Pós-
Graduação/CPG, nos casos de reconhecimento. 

11. Admitido o pedido pela CARRD, esta encaminha à diretoria do Núcleo a que se vincula o curso -
cujo diploma pretende se revalidar ou reconhecer – que terá 10 dias,  para nomear uma Banca de
Revalidação  ou  de  Reconhecimento,  podendo  consultar  os  departamentos/coordenações  para  a
indicação dos membros (art.12)

12. A banca  terá  o  prazo  de 30  dias,  salvo  situações  de  pedido  de  diligência,  para  emitir  parecer
circunstanciado  com  deferimento  total,  deferimento  parcial  ou  indeferimento,  sendo  que:  O



Conselho de Departamento – CONDEP deverá deliberar sobre o parecer quando se tratar de 

revalidação e o Colegiado do Programa stricto sensu relacionado deverá deliberar sobre o parecer 
quando se tratar de reconhecimento (art.12 §2°)

13. Se o deferimento for parcial e for necessária aplicação de provas ou complementação de estudos,
segue os trâmites do art.13.

15. Após os trâmites do art.13, a banca de Revalidação/Reconhecimento devolverá a documentação (art.
14) à diretoria do Campus ou Núcleo, incluindo o parecer.
Em  caso de  deferimento,  comunicará  à  CARRD e  encaminhará  o  processo  a  DIRCA para  o
apostilamento.
Já  em  caso  de  indeferimento, comunicará  a  CARRD  e  procederá  ao  arquivamento,  conforme
legislação pertinente.

16. CARRD informará ao requerente sobre a decisão da banca.
17. Recursos contra decisões da Banca de Revalidação/Reconhecimento deverão ser encaminhados ao

Conselho de Campus ou de Núcleo que ela esteja vinculada, no prazo de 10 dias. (art 15)

18. No  caso  de  deferimento  do  pedido,  o(a)  requerente  deverá  apresentar  o  diploma original que
subsidiou o processo de análise e entregá-lo à Diretoria de Registro e Controle Acadêmico – DIRCA
para apostilamento,  pessoalmente  ou por  meio  de procurador  legalmente  constituído,  em até  60
(sessenta) dias. (art 16)


