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Resposta-padrão sobre revalidação de diplomas de graduação

Para  ter  validade  nacional,  seu  diploma  de  graduação  terá  que  ser  revalidado  por
universidade brasileira pública (federal, estadual ou municipal) que tenha curso igual ou similar, reconhecido pelo
governo (federal ou estadual). Esse curso pode ser encontrado na página www.educacaosuperior.inep.gov.br. 

O primeiro passo consiste em autenticar toda documentação acadêmica (diploma, histórico
escolar e programação acadêmica) e eventual documento comprobatório do reconhecimento oficial do curso, no
Consulado brasileiro mais próximo da universidade estrangeira. 

Depois, providenciar sua tradução juramentada (no Brasil).

Por fim, ver em várias universidades os detalhes do ritual de revalidação e optar pela que
julgar mais conveniente; pois elas têm autonomia para definir “normas específicas” desse processo além do que
esteja  previsto  na  Resolução  nº  01/02-  CES/CNE –  http://www.mec.gov.br/cne/resolucao.shtm -  cujo  artigo  8º
determina que elas devem "pronunciar-se sobre o pedido de revalidação no prazo máximo de 6 (seis) meses da
data  de  recepção  do  mesmo,  fazendo  o  devido  registro  ou  devolvendo  a  solicitação  ao  interessado,  com  a
justificativa cabível".

O interessado tem o direito de receber essa “justificativa cabível” por escrito.

Com  todos  esses  cuidados,  o  processo  de  revalidação  não  tem  por  que  demorar
"exageradamente",  salvo na hipótese prevista  no § 3º do artigo 7º dessa Resolução (necessidade de "estudos
complementares"). A propósito, os "exames e provas" previstos no § 1º deste artigo não podem ser uma medida
liminarmente adotada, mas somente "na hipótese de persistirem dúvidas" "sobre a real equivalência dos estudos
realizados no exterior aos correspondentes nacionais".

A experiência mostra que a maioria dos candidatos que não alcançam a revalidação de seus
diplomas não exploram a dupla possibilidade de recurso administrativo previsto pelos dois parágrafos do artigo 8º da
mencionada Resolução nº 01/02: primeiro, recurso no âmbito da universidade; depois, “esgotadas as possibilidades
de acolhimento do pedido de revalidação pela universidade, caberá recurso à Câmara de Educação Superior do
Conselho Nacional de Educação”, cujos dados de endereçamento e de comunicação podem ser encontrados na
página do MEC (http://www.mec.gov.br/cne/default.shtm). 

Talvez também seja útil lembrar que o § 2º do artigo 48 da Lei nº 9.394/96 bem como a
Resolução nº 01/02-CES/CNE –

http://www.mec.gov.br/home/legislacao/default.shtm -  não  discriminam  país,  tipo  de  estudante  (comum  ou  por
convênio cultural/educacional), modalidade de ensino (presencial ou a distância) e nem universidade estrangeira
(pública ou privada), bem como que a revalidação não está vinculada à residência do interessado (pode acontecer
em outro Estado da Federação).  Quando esse artigo diz ao  final  "respeitando-se os acordos internacionais  de
reciprocidade  ou  equiparação",  está  subtendido  "caso  esses  acordos  prevejam  a  isenção  do  processo  de

---------------------------------------------
Sala 346 – Anexo II do Edifício-Sede - Esplanada dos Ministérios - CEP: 70.047-903 - Brasília / DF

Telefones: (061)/ 2104-8006/8718/8983/9272 - Fax: (061)2104-9204 



revalidação",  o  que,  por  enquanto,  somente  ocorre  com  o  Tratado  de  Amizade  Cooperação  e  Consulta
Brasil/Portugal. Mesmo neste caso, porém, há dúvidas quanto à aplicação de seu Título III à educação, conforme
pode ser visto pelo Parecer nº 199/02-CES/CNE - www.abmes.org.br. 

Convém observar que o conceito de mesma área do conhecimento do § 2º acima pode ser
tomado  em  sentido  bem  amplo,  conforme  ensinam  os  Pareceres  nº  434/97-CES/CNE  -
http://www.mec.gov.br/cne/ftp/PCS/PCS43497.doc -  e  nº  223/02-CES/CNE  -  http://www.abmes.org.br/.  Esse
entendimento abrangente facilita encontrar universidade pública com curso na área do conhecimento do diploma
revalidando, bem como socorre as universidades que, às vezes, deparam muitas dificuldades para o entendimento
da equivalência, seduzidas por uma concepção unívoca.

Embora pareça  óbvio,  cabe lembrar  que,  por  analogia  ao  §  2º  do  artigo 48  da  Lei  nº
9.394/96, a Resolução nº 01/02-CES/CNE alcança integralmente todas as universidades públicas, as quais deverão
ajustar suas normas internas “à presente Resolução  revogadas demais disposições em contrário” (artigos 10 e 11).

Considera-se necessário explicitar, ainda, que se aplicam as mesmas regras à revalidação
tanto do diploma obtido pelo ensino a distância quanto do diploma obtido pelo ensino presencial. Isso significa dizer
que a universidade brasileira revalidadora não precisa ter curso a distância, desde que o tenha na mesma área do
conhecimento  pelo  modelo  presencial.  No  caso  de  ensino  a  distância,  recomenda-se  apenas  mais  rigor  na
averiguação da legalidade da instituição estrangeira e do curso realizado por meio dela, visto que nessa modalidade
pululam os chamados cursos livres, às vezes com único objetivo comercial.

No  âmbito  do  MERCOSUL,  está  sendo  implantado  o  "Mecanismo  Experimental  de
Credenciamento de Cursos para o Reconhecimento de Títulos de Grau Universitário", decidido pelo Memorando de
Entendimento da Reunião de Ministros de 19/06/98, com alguns ajustes decididos na XXII Reunião de Ministros em
14/06/02,  em Buenos  Aires  http://sicmercosul.mec.gov.br/UpArq/Documento/Atas/2002.6.27.13.20.59.PDF,  pelo  qual
passarão a ter reconhecimento imediato (não retroativo), nessa comunidade de países, os diplomas dos cursos
(dois por país-membro) que vierem a ser credenciados, no início, nas áreas de Agronomia, Engenharia e Medicina.
Ainda não há lista de cursos já credenciados por esse mecanismo.

Além  desse  instrumento,  existem  dois  outros  no  âmbito  do  MERCOSUL,  com
reconhecimento imediato de diploma para fins específicos, conforme o próprio título indica: “Protocolo de Integração
Educacional para o Prosseguimento de Estudos de Pós-Graduação”,  já  votado pelo Congresso Nacional (e em
vigor), e “Acordo de Admissão de Títulos e Graus Universitários para o Exercício de Atividades Acadêmicas” (ainda
não em vigor).

- http://sicmercosul.mec.gov.br/asp/Acordos/acordos.asp. 

Brasília, 15 de junho de 2004

Graziela Murrieta Costa

Respondendo pela DAI/SESU/MEC

---------------------------------------------
Sala 346 – Anexo II do Edifício-Sede - Esplanada dos Ministérios - CEP: 70.047-903 - Brasília / DF

Telefones: (061)/ 2104-8006/8718/8983/9272 - Fax: (061)2104-9204 


