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RESOLUÇÃO No 08/2016, DO CONSELHO DE PESQUISA E PÓS
 

 
O CONSELHO DE PESQUISA E PÓS
competências que lhe são conferidas pelo art. 18 do Estatuto, na 
de junho do ano de 2016, tendo em v
 
CONSIDERANDO a solicitação do Diretor de Pós
feita por meio de correspondência ao Presidente do C
de 2016; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de adequação da Resolução nº 06/201
graduação, em virtude das práticas associadas a seu uso, da coerência da proposta; e ainda,
 
CONSIDERANDO o que consta no Parecer do 
 

Art. 1o  A Resolução no 06/2014 passa a vigorar com as seguintes alterações:
 
"Art. 5

o
 .............................................................................................................................

........................................................................................................................

IV - a Comissão de cadastramento institucional nomeada para os processos;

 

Art. 9
o
  A Comissão de cadastramento institucional é o órgão formado por 

das áreas de conhecimento relacionadas à 

e de Pós-graduação, e é responsável pelo cadastramento de instituições no sistema de reconhecimento de 

diplomas, de acordo com as exigências dos arts

Parágrafo único.  Nos casos nos

do conhecimento, a Comissão poderá ter o número ampliado até o máximo de 

 

Art. 17.  ........................................................................................

.............................................................................................................................

I - cópia, com alto grau de legibilidade, do diploma de 

código de barras dimensional, ou outro selo aferidor, de acordo com os termos do Decreto n

2016, ou os carimbos ou selos da Embaixada ou Autoridade Consular Brasileira nos documentos emitidos 

por países que não façam parte da Convenção da Apostila de Haia, 

pelo SEPRO, em confronto com o original; 

II - ....................................................................................................................

.............................................................................................................................

§ 1
o
  ...............................................................................

.............................................................................................................................
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, DO CONSELHO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

Alteração da Resolução nº 06/2014, do Conselho de Pesquisa e Pós
graduação, que "Altera as regras para o reconhecimento de diplomas de 
mestrado e doutorado e de certificados de especialização,
estrangeiro". 

PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, no uso das 
competências que lhe são conferidas pelo art. 18 do Estatuto, na 6ª reunião realizada aos 

, tendo em vista a aprovação do Parecer nº 52/2016 de um de seus membros, e

CONSIDERANDO a solicitação do Diretor de Pós-graduação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós
feita por meio de correspondência ao Presidente do Conselho de Pesquisa e Pós

CONSIDERANDO a necessidade de adequação da Resolução nº 06/2014, do Conselho de Pesquisa e Pós
graduação, em virtude das práticas associadas a seu uso, da coerência da proposta; e ainda,

CONSIDERANDO o que consta no Parecer do Relator, às folhas 40 e 41 do Processo nº 5

R E S O L V E: 
 

06/2014 passa a vigorar com as seguintes alterações:

.............................................................................................................................

........................................................................................................................

a Comissão de cadastramento institucional nomeada para os processos;

A Comissão de cadastramento institucional é o órgão formado por 

das áreas de conhecimento relacionadas à Instituição por cadastrar, nomeada pela Pró

graduação, e é responsável pelo cadastramento de instituições no sistema de reconhecimento de 

diplomas, de acordo com as exigências dos arts. 12 ao 16. 

Nos casos nos quais a Instituição por cadastrar apresente pedido para várias áreas 

do conhecimento, a Comissão poderá ter o número ampliado até o máximo de sete

.......................................................................................................................................

.............................................................................................................................

cópia, com alto grau de legibilidade, do diploma de mestrado ou doutorado, em que constem o 

código de barras dimensional, ou outro selo aferidor, de acordo com os termos do Decreto n

2016, ou os carimbos ou selos da Embaixada ou Autoridade Consular Brasileira nos documentos emitidos 

e não façam parte da Convenção da Apostila de Haia, os quais serão conferid

pelo SEPRO, em confronto com o original;  

....................................................................................................................

.............................................................................................................................

...........................................................................................................................................

.............................................................................................................................
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Alteração da Resolução nº 06/2014, do Conselho de Pesquisa e Pós-
Altera as regras para o reconhecimento de diplomas de 

mestrado e doutorado e de certificados de especialização, obtidos no 

GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, no uso das 
realizada aos 15 dias do mês 

/2016 de um de seus membros, e 

eitoria de Pesquisa e Pós-graduação, 
onselho de Pesquisa e Pós-graduação, de 29 de abril 

, do Conselho de Pesquisa e Pós-
graduação, em virtude das práticas associadas a seu uso, da coerência da proposta; e ainda, 

Relator, às folhas 40 e 41 do Processo nº 52/2016, 

06/2014 passa a vigorar com as seguintes alterações: 

....................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

a Comissão de cadastramento institucional nomeada para os processos; 

A Comissão de cadastramento institucional é o órgão formado por três professores da área ou 

nstituição por cadastrar, nomeada pela Pró-Reitoria de Pesquisa 

graduação, e é responsável pelo cadastramento de instituições no sistema de reconhecimento de 

nstituição por cadastrar apresente pedido para várias áreas 

sete membros. 

............................................... 

..................................................................................................................................................... 

mestrado ou doutorado, em que constem o 

código de barras dimensional, ou outro selo aferidor, de acordo com os termos do Decreto n
o
 8.660, de 

2016, ou os carimbos ou selos da Embaixada ou Autoridade Consular Brasileira nos documentos emitidos 

quais serão conferidos e autenticados 

............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 

............................................................ 

.................................................................................................................................................... 
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§ 2
o
  Nos casos de diplomas ou certificados emitidos por países com os quais o Brasil possua acordos 

que contemplem matéria de pós

de autenticação por órgão consular ou de acreditação rec

Apostila de Haia, serão observados os direitos, as regras e as instruções estabelecidas para a matéria, 

devendo os requerentes apresentar os documentos alusivos a esta hipótese.

§ 6
o
 Exigir-se-á apenas a docume

I - os servidores ocupantes de cargos efetivos da Instituição, afastados conforme o disposto nas 

normas da UFU ou previamente avaliados por comissões desta Instituição, e que cumpriram todos seus 

requisitos; 

II - os pesquisadores com vínculo com a UFU;

III - os alunos regulares da UFU.

§ 7
o
  A taxa de expediente correspondente aos serviços tratados neste documento será definida em 

Resolução do Conselho Diretor da UFU, devendo o requisitante apresentar o comp

ou de isenção, junto à solicitação, excetuando

 
Art. 2o  A Resolução no 06/201

"Art. 15-A.  Os pedidos de cadastramento solicitados 

vínculo com a UFU poderão ser requeridos a qualquer época do ano.

 
Art. 3o  Devido às alterações definidas nesta Resolução, a Resolução n

ser republicada, fazendo-se menção a esta.
 
Art. 4o  Esta Resolução entra em vigor nesta data.
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Nos casos de diplomas ou certificados emitidos por países com os quais o Brasil possua acordos 

que contemplem matéria de pós-graduação, em vigor à época da solicitação, inclusive os casos de dispensa 

de autenticação por órgão consular ou de acreditação recíproca, e que não façam parte da Convenção da 

Apostila de Haia, serão observados os direitos, as regras e as instruções estabelecidas para a matéria, 

devendo os requerentes apresentar os documentos alusivos a esta hipótese. 

á apenas a documentação descrita nos incisos I e IV, supra para:

s servidores ocupantes de cargos efetivos da Instituição, afastados conforme o disposto nas 

normas da UFU ou previamente avaliados por comissões desta Instituição, e que cumpriram todos seus 

s pesquisadores com vínculo com a UFU; e 

s alunos regulares da UFU. 

A taxa de expediente correspondente aos serviços tratados neste documento será definida em 

Resolução do Conselho Diretor da UFU, devendo o requisitante apresentar o comp

ou de isenção, junto à solicitação, excetuando-se os requerentes previstos no § 6
o

/2014/CONPEP passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo:

Os pedidos de cadastramento solicitados por professores, alunos e pesquisadores com 

vínculo com a UFU poderão ser requeridos a qualquer época do ano.". 

Devido às alterações definidas nesta Resolução, a Resolução no 06/2014 deste Conselho deve 
se menção a esta. 

Esta Resolução entra em vigor nesta data. 

Uberlândia, 

EDUARDO NUNES GUIMARÃES
Vice
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Nos casos de diplomas ou certificados emitidos por países com os quais o Brasil possua acordos 

graduação, em vigor à época da solicitação, inclusive os casos de dispensa 

íproca, e que não façam parte da Convenção da 

Apostila de Haia, serão observados os direitos, as regras e as instruções estabelecidas para a matéria, 

ntação descrita nos incisos I e IV, supra para: 

s servidores ocupantes de cargos efetivos da Instituição, afastados conforme o disposto nas 

normas da UFU ou previamente avaliados por comissões desta Instituição, e que cumpriram todos seus 

A taxa de expediente correspondente aos serviços tratados neste documento será definida em 

Resolução do Conselho Diretor da UFU, devendo o requisitante apresentar o comprovante de recolhimento 
o
.". 

passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo: 

por professores, alunos e pesquisadores com 

06/2014 deste Conselho deve 

 
 

Uberlândia, 15 de junho de 2016. 
 
 
 

EDUARDO NUNES GUIMARÃES 
Vice-Presidente no exercício do 

cargo de Presidente 


