
 
1. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA - Documentos exigidos para o curso de Pedagogia 

 

 Certificado do Ensino Médio com a publicação do D.O.U (original e cópia);  
Os Certificados do 2° grau anteriores a 1981 deverão conter o carimbo de reconhecimento assinado pela 
Secretaria de Educação.  
E os Certificados obtidos em 1981 ou em anos posteriores deverão conter o carimbo com a data de 
publicação no D.O.U. 
No caso de Certificados expedidos por Escolas Federais e Militares, recomenda-se a autenticação das 
respectivas escolas.  
No caso de Supletivo, sugere-se autenticação da Secretaria Estadual de Educação. 
 

 Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia); 

 Documento de Identidade com nome igual ao da Certidão (original e cópia); 

 CPF (original e cópia); 

 Título de Eleitor e comprovantes da última votação 1º e 2 turno (original e cópia) 

 Comprovante de quitação militar (original e cópia) 

 BOA (Boletim de Orientação Acadêmica) fornecido pela Secretaria de Ensino  

 Histórico Escolar fornecido pela Secretaria de Ensino . 
Obs: O Histórico Escolar é fornecido pela Secretaria – e, no mesmo, deverão constar: Identidade, Titulo 
de Eleitor, CPF, Certificado Militar, dados do vestibular, data da colação de grau.  

 
Atenção: As cópias não precisam ser autenticadas 
 
 
 
 
2. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA - Documentos exigidos para os cursos de Bacharelado e Licenciatura, 

tais como: Ciências Sociais,  Enfermagem, Filosofia, Geografia, História, Letras e Psicologia. 
 

 Para os que fizeram os cursos Diploma de Bacharel (original e cópia); 

 Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia); 

 Documento de Identidade com nome igual ao da Certidão (original e cópia). 

 CPF (original e cópia); 

 Título de Eleitor e comprovantes da última votação 1º e 2º turno (original e cópia) 

 Comprovante de quitação militar (original e cópia)  

 BOA (Boletim de Orientação Acadêmica) fornecido pela Secretaria de Ensino  

 Histórico Escolar fornecido pela Secretaria de Ensino  
Obs: O Histórico Escolar (DRE) – é fornecido pela Secretaria – e no mesmo deverá constar: Titulo de 
Eleitor, CPF, Certificado Militar, Identidade, dados do vestibular, datas de colação de grau do 
Bacharelado e da Licenciatura; aos alunos do curso de Psicologia devem apresentar as três colações no 
histórico. 

 
Atenção: As cópias não precisam ser autenticadas. 

 
 
 
3. 2° VIA DE DIPLOMA  

A 2° Via de um Diploma pode ser expedida tanto por motivo de extravio quanto por danificação do original.  
Para ser expedida por extravio: será necessária a comprovação, pelo interessado(a), da publicação do 

extravio do Diploma em órgão da imprensa de maior circulação local com antecedência de pelo menos 30 
(trinta) dias. 
Para ser expedida por danificação: trazer o diploma.  
 
Documentos exigidos: 
 

 Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia); 

 Documento de Identidade com nome igual ao da Certidão (original e cópia). 

 CPF (original e cópia); 

 Título de Eleitor e comprovantes da última votação 1º e 2º turno (original e cópia) 

 Comprovante de quitação militar (original e cópia)  



 BOA (Boletim de Orientação Acadêmica) fornecido pela Secretaria de Ensino 

 Histórico Escolar fornecido pela Secretaria de Ensino 

 Publicação do extravio (original) ou o Diploma Danificado 
 
Atenção: As cópias não precisam ser autenticadas 
 
 
 
 
 
 


