
DOCUMENTAÇÃO PARA DAR INÍCIO A PROCESSO COM VISTAS AO 
RECONHECIMENTO DE DIPLOMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 
ESTRANGEIRO 
A documentação será entregue em meio físico no dia do agendamento e a mesma documentação 
deverá ser enviada digitalizada (PDF), exceto o exemplar, pelo e-mail 
solicitareconhecimento@gmail.com 
 
1 – Ficha de inscrição que foi enviada por meio de correio eletrônico no momento da inscrição 
(cadastro contendo os dados pessoais e, quando for o caso, informações acerca de vinculação 
institucional que mantenha no Brasil); 
 
2 – Cópia autenticada de comprovante de residência no exterior durante a realização do Mestrado 
ou Doutorado (visto de residência e/ou cópia do passaporte); 
 
3 – Currículo Lattes atualizado até 30 (trinta) dias anterior a esta solicitação – Apenas o link; 
 
4 – Cópia do diploma devidamente registrado pela instituição responsável pela diplomação, de 
acordo com a legislação vigente no país de origem e autenticado por autoridade consular 
competente (para os países signatários da convenção da apostila de Haia, no site: 
http://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoes-internacionais/convencao-da-apostila-da-
haia/paises-signatarios, a autenticação poderá ser em cartório brasileiro); 
 
 5 – Cópia do histórico escolar, autenticado pela instituição estrangeira responsável pela 
diplomação e pela autoridade consular competente, competente (para os países signatários da 
convenção da apostila de Haia, no site: http://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoes-
internacionais/convencao-da-apostila-da-haia/paises-signatarios, a autenticação poderá ser em 
cartório brasileiro), descrevendo as disciplinas ou atividades cursadas, com os respectivos períodos 
e carga horária total, indicando a frequência e o resultado das atividades em cada disciplina; 
 
6 - Descrição resumida das atividades de pesquisa realizadas e cópia impressa ou em endereço 
eletrônico dos trabalhos científicos decorrentes da dissertação ou tese, publicados e/ou apresentados 
em congressos ou reuniões acadêmico-científicas, indicando a(s) autoria(s), o nome do periódico e a 
data da publicação; 
 
7 - Resultados da avaliação externa do curso ou programa de pós-graduação da instituição, quando 
houver e tiver sido realizada por instituições públicas ou devidamente acreditadas no país de 
origem, e outras informações existentes acerca da reputação do programa indicadas em 
documentos, relatórios ou reportagens. 
 
8 - Comprovante de que o requerente foi bolsista CAPES, CNPq ou outras agências financiadoras, 
nacionais ou internacionais; 
 
9 - Exemplar da tese ou da dissertação com registro de aprovação da banca examinadora, 
autenticada pela instituição de origem e por autoridade consular competente, com cópia em 
arquivo digital em formato compatível. Acompanhada dos seguintes documentos: a) ata ou 
documento oficial da instituição de origem, contendo data da defesa, título do trabalho, a sua 
aprovação e conceitos outorgados, devidamente autenticados por autoridade consular competente, 
(para os países signatários da convenção da apostila de Haia, no site: http://www.cnj.jus.br/poder-
judiciario/relacoes-internacionais/convencao-da-apostila-da-haia/paises-signatarios, a autenticação 
poderá ser em cartório brasileiro) e; e b) nomes dos participantes da banca examinadora e do(a) 
orientador(a) acompanhados dos respectivos currículos resumidos, com indicação de site contendo 
os currículos completos; 
 
10 - Cópia autenticada da Carteira de Identidade; 
 
11 - Cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento; 
 
12 - Outros documentos da pós-graduação estrangeira que julgar oportuno. 


