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Com base no Art. 2º da Resolução ConsUni nº 28, de 30 de setembro de 2009, a Comissão de 
Natureza Orçamentária e Administrativa (CANOA) reuniu-se no dia 30 de outubro de 2014, na 
sala de reuniões da Reitoria, 1º andar, Torre I, Bloco A , em sua II reunião ordinária de 2014, na 
presença dos membros: Klaus Capelle, coordenador da CANOA; Annibal Hetem Junior, diretor 
do CECS; Igor Wanderley Reis Dias, representante discente de pós-graduação; Júlio Francisco 
Blumetti Facó, pró-reitor de administração; Ronei Miotto, diretor do CCNH; Vitor Emanuel 
Marchetti Ferraz Junior, pró-reitor de planejamento e desenvolvimento institucional; Walber 
Bezerra de Magalhães Maurício Junior, representante discente de graduação; Wesley Góis, 
representante dos docentes. Ausentes: Edson Pinheiro Pimentel, diretor do CMCC; Daniel 
Dubosselard Comin Lot, representante dos servidores técnico-administrativos. Não votantes: 
Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos, Fátima Crhistine da Silva, chefe da 
Divisão de Registro de Diplomas; Soraya Cordeiro, secretária geral. Havendo quórum legal, o 
coordenador da CANOA, professor Klaus Capelle, abre a sessão às 14h05, com as discussões 
que geraram o seguinte parecer a ser apreciado, na Ordem do Dia, pelo Conselho Universitário 
(ConsUni), em sua IV sessão ordinária, a ser realizada em 2 de dezembro de 2014: 

MINUTA DE RESOLUÇÃO QUE APROVA OS NOVOS VALORES PAR A OS 
SERVIÇOS RELACIONADOS AO REGISTRO DE DIPLOMAS DE 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES) NÃO UNIVERSIT ÁRIAS, INCLUI 
A PRESTAÇÃO DE NOVO SERVIÇO E ESTABELECE POLÍTICA D E 

DESCONTO PARA DISCENTES E SERVIDORES DA UFABC, NO QUE DIZ 
RESPEITO À REVALIDAÇÃO E RECONHECIMENTO DE DIPLOMAS  

ESTRANGEIROS 1 
 
 

A necessidade de revisão foi motivada por uma demanda da Pró-Reitoria de Pós-Graduação que 
sugere a concessão de 50% (cinquenta por cento) de desconto sobre a atual taxa cobrada para 
serviço de reconhecimento de diplomas estrangeiros aos alunos e servidores da UFABC.  
 
No ensejo da revisão, sugerem-se outros reajustes nos valores cobrados conforme tabela: 
 

Serviço prestado Atual Sugerido 
Registro Graduação R$ 70,00 R$ 85,00 
Registro Pós-Graduação R$ 90,00 R$ 85,00 
Apostila R$ 50,00 R$ 65,00 
2ª via Graduação R$ 90,00 R$ 105,00 
2ª via Pós-Graduação R$ 90,00 R$ 105,00 
Apressamento isento R$ 60,00 
Revalidação R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 
Revalidação (alunos e servidores UFABC)  R$ 1.300,00 R$ 650,00 
Reconhecimento R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 
Reconhecimento (alunos e servidores UFABC) R$ 1.500,00 R$ 750,00 
Registro Revalidação R$ 150,00 R$ 150,00 
Registro Reconhecimento R$ 150,00 R$ 150,00 

 
Dos valores apresentados, destaca-se a inclusão da cobrança de R$ 60,00 (sessenta reais) para o 
serviço de apressamento. A motivação para a cobrança é o fato de algumas instituições externas, 
valendo-se da prerrogativa de solicitação de apressamento, serviço atualmente isento da 
                                            
1 * Anexo incluso. 
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cobrança de taxa, encaminhar a documentação para a Divisão de Registro de Diplomas (DRD) a 
apenas 1 (um) ou 2 (dois) dias do prazo final, o que obriga à interrupção do fluxo normal dos 
demais registros para atender à solicitação. Com a cobrança, as instituições deverão se organizar 
de forma tal a solicitarem apressamento, somente quando for imprescindível, pois, atualmente, 
os registros são realizados em até 30 (trinta) dias, mas frequentemente entregues em até 10 (dez) 
dias, o que já inclui um período considerado de apressamento.  
 
Após esclarecimentos, sugere-se que a Resolução proposta traga um dispositivo que delegue à 
CANOA a competência para aprovar futuras revisões em valores, tornando o processo mais 
dinâmico, mas levando-se em consideração a vantagem competitiva da UFABC em relação a 
outras universidades que oferecem os mesmos serviços. Para isso, sugere-se a inclusão do artigo 
e parágrafo único: 
 

Art. XX – A CANOA fica autorizada por este Conselho para apreciar e deliberar 
acerca da revisão dos valores a serem praticados nos serviços dessa natureza. 
 
Parágrafo único.  A Divisão de Registro de Diplomas deverá apresentar um informe 
ao ConsUni contendo as alterações realizadas na sessão ordinária subsequente à 
deliberação. 
 

A CANOA, por unanimidade, encaminhou o documento, com as sugestões, para Ordem do Dia 
da IV sessão ordinária do ConsUni que acontecerá no dia 2 de dezembro de 2014, com a 
recomendação de sua aprovação. 
 


