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A Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional (PROGRAD) da Universidade Federal do 

Paraná por seu Núcleo de Concursos (NC/UFPR) instituído em caráter permanente pela Portaria 

n.º 95–UFPR de 12/06/2002,   torna públicas a RETIFICAÇÃO a seguir, das normas que regem 

os pedidos de revalidação de diploma de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros 

de ensino superior requerida por migrantes regularmente admitidos no Brasil e portadores do 

estado de refugiado e ou visto permanente por razões humanitárias, a Resolução 02/2012-

COPLAD, que aprova os valores das taxas para registro de diplomas da comunidade externa da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) e demais resoluções/legislações complementares. 

 
Onde se lê: 

 

2.9.2 Os documentos solicitados nas alíneas “a” e “b” deverão conter o selo ou carimbo dado 

pela autoridade competente do país originário, nos casos dos documentos produzidos em 

território de países signatários da Convenção de Haia, cuja lista encontra-se no Anexo I 

deste Edital. Para os demais países, os documentos solicitados nas alíneas “a” e “b” 

deverão ser autenticados por autoridade consular brasileira no país-sede da instituição 

emissora do diploma estrangeiro, devendo ser justificada a indisponibilidade destes 

documentos ou a impossibilidade de obtenção do serviço consular no seu país de origem 

ou por restrições financeiras (Ofício CONARE nº 416/2014). 

2.9.3 Os documentos que instruirão o processo, redigidos em língua estrangeira, deverão ser 

traduzidos por tradutor público juramentado (Art. 6º da Resolução nº 02/16-CEPE). 

Poderão ser aceitas traduções, acompanhadas do documento fonte, para os idiomas 

português, espanhol, francês ou inglês. 

 

Leia-se:  

 

2.9.2 Os documentos solicitados nas alíneas “a” e “b” deverão conter o selo ou carimbo dado 

pela autoridade competente do país originário, nos casos dos documentos produzidos em 

território de países signatários da Convenção de Haia SOBRE A Eliminação da Exigência 

de legalização de Documentos Públicos Estrangeiros de 1961 (Convenção da Apostila), 

promulgada pelo Decreto 8660/2016 e regulamentada pela Resolução 22/2016 do CNJ – 

Conselho Nacional de Justiça, cuja lista encontra-se no Anexo I deste Edital. Para os 

demais países, os documentos solicitados nas alíneas “a” e “b” deverão ser autenticados 

por autoridade consular brasileira no país-sede da instituição emissora do diploma 

estrangeiro, devendo ser justificada a indisponibilidade destes documentos ou a 

impossibilidade de obtenção do serviço consular no seu país de origem ou por restrições 

financeiras (Ofício CONARE nº 416/2014). 

2.9.3 Caberá a universidade pública revalidadora solicitar ao(à) requerente, quando julgar 

necessário, a tradução da documentação prevista no item 2.9 deste Edital.  
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