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Comunicado 008/2014  
 
 
A Coordenadora de Registros Acadêmicos informa o prazo em que estarão abertas as inscrições para solicitação de 

Revalidação de Diplomas. 

 

Período de inscrição: 15 a 19 de setembro de 2014. 

Horário: das 9h às 15h 

Local: Universidade Federal de Pelotas, Campus Anglo 

           Rua Gomes Carneiro nº 01, Prédio da Reitoria, sala 409 B.  

 

Documentação para solicitação de Revalidação 

 

1. Cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original do Diploma de Graduação. 

2. Cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original do Currículo do curso de Graduação (Histórico 

Escolar, ou seja, com carga horária desmembrada em horas práticas e teóricas). 

3. Cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original do Certificado de conclusão dos estudos de 

nível médio. 

4. Programas de todas as disciplinas do currículo de Graduação. 

5. Cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original da Carteira de identificação de estrangeiro. 

6. Cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original da Carteira de identidade do país de origem. 

7. Cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original do Passaporte com o visto de entrada no país. 

8. Cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original da Certidão de nascimento ou Casamento. 

9. Pagamento da taxa de R$ 500,00 por ocasião da entrada do requerimento, após verificação dos documentos. 

 

Os documentos dos itens 1, 2, 3, e 4 deverão ser necessariamente autenticados pela autoridade consular 

competente (brasileira do país onde obteve a titulação). 

Os documentos em língua estrangeira, exceto a Espanhola, deverão estar acompanhados de tradução oficial. 

 

Observações: 

 

 Atendendo orientações do processo administrativo nº 23110.007448/2014-16 protocolado pela        

Faculdade de Odontologia serão aceitos no máximo 10 (dez) pedidos de inscrição, por ordem de chegada, 

para o processo de revalidação referente ao curso de Odontologia. 

 O curso de Medicina faz parte do Projeto Revalida e, portanto, todas as informações pertinentes 

devem ser obtidas junto ao INEP.  

 

Pelotas, 10 de setembro de 2014. 

 

Emileni Tessmer 

Coordenadora de Registros Acadêmicos 

 

 

Eugenia Antunes Dias  
No exercício da Pró-Reitoria de Graduação 


