
 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

BASE DE CONHECIMENTO 

EXPEDIÇÃO DE 2ª VIA DE DIPLOMA 

QUE ATIVIDADE É? 

Solicitação da emissão da segunda via do diploma de graduação. 

QUEM FAZ? 

GPCA/AD (Protocolo Central), DRAD/DAE/GRAD (Divisão de Registro e 

Acompanhamento do Discente), DCCD/DAE/GRAD (Divisão de Controle de 

Certificados e Diplomas) e SAA/DAE (Setor de Apoio Administrativo do 

Departamento de Administração Escolar). 

COMO SE FAZ? POSSUI FLUXO JÁ MAPEADO? 

1. O interessado imprime o requerimento disponível no Material de apoio do SEI, 
preenche e assina; 

2. O interessado e/ou requerente se dirige ao Protocolo para proceder à retirada 
da GRU, efetuar o pagamento e entregar os documentos listados no rodapé 
do requerimento, para o Protocolo iniciar o processo eletrônico; 

3. O Protocolo digitaliza os documentos, autentica os necessários e encaminha o 
processo a DRAD/DAE; 

4. A DRAD busca os dados no IdUFF, atualiza e valida o cadastro do interessado 
caso seja necessário, e despacha o processo a DCCD/DAE; 

5. A DCCD emite a segunda via, informa ao interessado via e-mail no SEI e 
despacha ao SAA/DAE para retirada pelo interessado ou requerente; 

6. O SAA/DAE realizará a entrega mediante a apresentação de documento de 
identificação com foto e assinatura no comprovante de entrega. 

   OBS: Caso a retirada do diploma seja feita por terceiro, é necessária a 

apresentação de procuração com firma reconhecida em cartório; 

7. O SAA/DAE digitaliza os documentos listados no item 6, anexa ao processo 
eletrônico e o conclui. 

QUE INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES SÃO NECESSÁRIAS? 

• O aluno já deve ter retirado a 1ª via; 



• O prazo é de 45 dias úteis, podendo este ser estendido em caso de 

necessidade de pesquisa avançada das informações que devem constar 

no diploma. 

QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS? 

Requerimento preenchido e documentos listados neste. 

QUAL É A BASE LEGAL? 

• Regulamento dos Cursos de Graduação 

• Lei 7.088 de 23 de março de 1983.  


