
SOLICITAR A EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA 

ROTEIRO 

1. Digitalizar a documentação abaixo, separadamente, uma por arquivo, e salvar (no 

formato PDF) no “Pendrive” numa pasta com o nome “nome do aluno Expedição de 

Diploma”: 

• Certidão de nascimento ou casamento, salvar como “Certidão de nascimento 

ou casamento”; 

• Documento oficial de identidade atualizado, salvar como “Documento oficial 

de identidade”; 

• CPF, salvar como “CPF”, o mesmo poderá ser emitido pelo site da Receita 

Federal – www.receita.fazenda.gov.br; 

• Título de eleitor, salvar como “Título de eleitor” ; 

• Certificado de quitação eleitoral, salvar como “Certificado de quitação 

eleitoral”, que poderá ser emitida pelo site do TSE – www.tse.jus.br; 

• Certificado de reservista ou dispensa (apenas para homens até 45 anos),salvar 

como “Certificado de reservista ou dispensa”; 

• Histórico Escola do Ensino Médio, salvar como “Histórico Escolar do Ensino 

Médio”; 

• Certificado de Conclusão do Ensino médio ou equivalente (no caso de colégios 

extintos por qualquer causa, procure, também, a Secretaria Estadual de 

Educação, no Setor de Inspetoria Escolar, salvar como “Certificado de 

Conclusão do Ensino médio”; 

• Publicação no Diário Oficial; neste caso, somente obrigatório para alunos 

oriundos da rede particular de ensino no Estado do Rio de Janeiro, salvar como 

“Publicação no Diário Oficial”; 

2. Imprimir, no site da Escola – www.eq.ufrj.br, o formulário de solicitação de diploma 

(http://www.eq.ufrj.br/graduacao/pedido-de-diploma/), assinar, digitalizar e salvar na 

pasta do item 1 como “formulário de solicitação de diploma”; 

3. Comparecer à Seção de Ensino, munidos do “Pendrive” e documentos originais, para 

autenticação administrativa. 

���
�: Caso não possua os documentos originais, apresente cópias autenticadas em cartório; 

���
�: LEMBRE: os documentos devem ser digitalizados um a um, separadamente, ou seja, 

deve-se salvar cada documento em um PDF diferente, devidamente nomeado como descrito 

acima; 



���
�: No lugar do RG, pode

diploma é o registro do mesmo e não o do RG.

���
�: Na públicação do Diario Oficial, antes de escanear, tem

nome. 

Exemplo de como os documentos serão alimentados no SEI:

 

Acompanhamento do processo de diploma

Através da seguint

https://sei.ufrj.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pes

otocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0

é possível consultar o andamento do processo.

Segue-se uma ilustração de como proceder para realizar a consulta

: No lugar do RG, pode-se utilizar a CNH; no entanto, o número que vai aparecer no 

loma é o registro do mesmo e não o do RG. 

: Na públicação do Diario Oficial, antes de escanear, tem-se que fazer a marcação do 

Exemplo de como os documentos serão alimentados no SEI: 

Acompanhamento do processo de diploma 

Através da seguinte página: 

https://sei.ufrj.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=pr

otocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0

é possível consultar o andamento do processo. 

de como proceder para realizar a consulta: 

se utilizar a CNH; no entanto, o número que vai aparecer no 

se que fazer a marcação do 

 

e página: 

quisar.php?acao_externa=pr

otocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0 

 



 


