
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 

RESOLUÇÃO Nº 36/2000* 

 
* (Revogado pela Resolução nº 35/2004 do Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão). 

  
 

 
 O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias; 
 

CONSIDERANDO o que consta do Processo nº 5.082/00-19 – Virgilio Cézar 
de Macêdo Mota; 

 
CONSIDERANDO o que consta do Parecer da Comissão de Pesquisa e Pós-

Graduação; 
 
CONSIDERANDO, ainda, a aprovação, por unanimidade, do Plenário na Sessão 

Ordinária realizada no dia 28 de agosto de 2000, 
 

 
R E S O L V E : 

 
Art. 1º A solicitação de revalidação e/ou reconhecimento “interna corporis” de Título de 
Especialista, Mestre ou Doutor obtido em curso oferecido na modalidade presencial 
deverá ser realizada na forma do modelo dos anexos desta Resolução. 
 
Parágrafo único: A Universidade Federal do Espírito Santo não revalidará e/ou 
reconhecerá “interna corporis” os diplomas expedidos por cursos, cuja modalidade seja 
não presencial. 
 
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. 
 

SALA DAS SESSÕES, 28 DE AGOSTO DE 2000. 
 
 
 

RUBENS SÉRGIO RASSELI 
NA PRESIDÊNCIA 

 
 
 
 
 

 



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
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Anexo I da Resolução nº 36/2000 – CEPE* 

 
* (Revogado pela Resolução nº 23/2004 do Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão). 
 
Modelo para solicitação de reconhecimento “interna corporis” de título de pós-graduação “strictu sensu” 

obtido no exterior. 

 

Eu, __________________________________________________, venho requerer o reconhecimento 

“interna corporis” do título de ___________________________ (mestrado ou doutorado) em 

____________________________________________(área) obtido em ______________ (data) na 

____________________________________________ (instituição), ___________________ (cidade), 

_____________________(país). 

 
Declaro que o curso foi feito de forma presencial, e que posso comprovar a minha presença, 

caso seja solicitada. 
 

Para isto anexo: 

 Diploma do curso de Pós-Graduação (a ser revalidado); 

 Diploma do curso de Graduação; 

 Histórico escolar; 

 Folha de rosto da dissertação com o nome e assinatura dos componentes da banca examinadora. 

 

Estou ciente que posso ser solicitado pelas comissões encarregadas a fornecer informações complementares 

e/ou fornecer as traduções dos documentos. 

 

 

Em __________________ 

 

_______________________________ 

assinatura do requerente 

 

 
OBS: 

1) Lei n. 9394 de 20/12/96 (LDB) 

... 

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da 

formação recebida por seu titular. 

 ... 
 § 2º Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por 

universidades públicas, que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos 
internacionais de reciprocidade ou equiparação. 

§ 3º Os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser 

reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma área de 

conhecimento e em nível equivalente ou superior.” 

... 

2) Resolução 01/CES de 26/02/97 

.... 
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 “Art. 1. Não serão revalidados nem reconhecidos para quaisquer fins legais diplomas de graduação e de 

pós-graduação em níveis de mestrado e doutorado, obtidos através de cursos ministrados no Brasil, oferecidos por 
instituições estrangeiras, especialmente nas modalidades semipresencial ou à distância, diretamente ou mediante 
qualquer forma de associação com instituições brasileiras, sem a devida autorização do Poder Público, nos termos 
estabelecidos pelo artigo 209, I e II da Constituição Federal.” 

.... 

 

Anexo II da Resolução nº 36/2000 – CEPE 
 

Modelo para solicitação de revalidação de título de pós-graduação “strictu sensu” obtido no exterior. 

 

 

 
Eu, __________________________________________________, venho requerer a revalidação do título 

de _________________________ em ____________________________________________ obtido em 

_____________ na ________________________________________________________ (instituição), 

___________________(cidade),_____________________(país). 

 

Declaro que o curso foi feito de forma presencial e que posso comprovar a minha presença, caso seja 

solicitada. 

 

Para isto anexo: 

 Diploma do curso de Pós-Graduação, devidamente autenticado (a ser revalidado); 

 Diploma do curso de Graduação; 

 Histórico escolar, contendo currículo do curso, a duração do mesmo, ementa das disciplinas; 

 Folha de rosto da dissertação com o nome e assinatura dos componentes da banca examinadora; 

 Um exemplar da dissertação. 

 

Estou ciente que posso ser solicitado pelas comissões encarregadas a fornecer informações complementares 

e/ou fornecer as traduções dos documentos. 

 

Em   _______________________(data) 

 

 

 

 

_______________________________ 

assinatura do requerente 

 

 
 

OBS: 
3) Lei n. 9394 de 20/12/96 (LDB) 

... 

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da 

formação recebida por seu titular. 

 ... 
 § 2º Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por 

universidades públicas, que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos 
internacionais de reciprocidade ou equiparação. 
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§ 3º Os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser 

reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma área de 

conhecimento e em nível equivalente ou superior.” 

... 

4) Resolução 01/CES de 26/02/97 

.... 
 “Art. 1. Não serão revalidados nem reconhecidos para quaisquer fins legais diplomas de graduação e de 

pós-graduação em níveis de mestrado e doutorado, obtidos através de cursos ministrados no Brasil, oferecidos por 
instituições estrangeiras, especialmente nas modalidades semipresencial ou à distância, diretamente ou mediante 
qualquer forma de associação com instituições brasileiras, sem a devida autorização do Poder Público, nos termos 
estabelecidos pelo artigo 209, I e II da Constituição Federal.” 

.... 

 

Anexo III da Resolução nº 36/2000 – CEPE* 

 
* (Revogado pela Resolução nº 23/2004 do Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão). 
 

Modelo para solicitação de reconhecimento “interna corporis” de título de pós-graduação “lato sensu” 

 

 
Eu, __________________________________________________, venho requerer o reconhecimento 

“interna corporis” do título de ___________________________________ (aperfeiçoamento ou especialista) em 

____________________________________________ (área) obtido em ______________ (data) na 

___________________________________________ (instituição),  ___________________ (cidade) 

,_____________________ (país). 

 

Declaro que o curso foi feito de forma presencial. 

 

Para tanto anexo, o certificado de especialização conforme Resolução 03/CES de 5/10/99. 

 

 

Em _________________________ 

 

 

 

 

_______________________________ 

assinatura do requerente 

 

 
Obs: o certificado de especialização, conforme Resolução. 03/CES de 5/12/99, deve conter: 

 A relação de disciplinas, sua carga horária, a nota ou conceito obtido pelo aluno, e o nome e a titulação do 

professor por elas responsável. 

 O período em que o curso foi ministrado e a sua duração total em horas. 

 A declaração de que o curso cumpriu todas as disposições da Resolução 03-CES. 

 


