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CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS 

SECRETARIA ACADÊMICA  

 

Sr.(a) Bacharel(a): 
A documentação para expedição do Diploma de Graduação deverá ser legível, correta e 
autenticada por cartório ou pelo funcionário mediante a apresentação dos originais. É de 
responsabilidade do(a) Bacharel(a) o atraso ou qualquer problema na expedição do Diploma, 
devido à falta de documentos e/ou informações por apresentação de cópia ilegível. 

 
Documentos Necessários para Expedição do Diploma de Graduação: 
 
01.Certidão de Nascimento ou Casamento – ORIGINAL E CÓPIA (as certidões com tarja verde 
/amarela devem ser tiradas cópias coloridas); 
 
02.Carteira de Identidade – ORIGINAL E CÓPIA; 
 
03. CPF - ORIGINAL E CÓPIA (caso haja o número na identidade não é necessário trazer);  
 
04.Título de Eleitor - ORIGINAL E CÓPIA; 
 
05. Certidão de quitação eleitoral disponível no site do TSE ou comprovantes de votação da 
última eleição – ORIGINAL E CÓPIA 

 
06.Certificado de Reservista - ORIGINAL E CÓPIA;  
 
07. Certificado de Conclusão do 2º Grau – ORIGINAL E CÓPIA – (Nos certificados de 2º grau, 
anteriores a 1981, deverão constar o carimbo de reconhecimento assinado pela Secretaria de 
Educação. Nos Certificados obtidos em 1981 e anos posteriores deverão constar o carimbo com 
data da publicação no Diário Oficial.  
  
08. Publicação do Diário Oficial (Nos Certificados obtidos após 1985, além do carimbo com a data 
da publicação, deverá ser apresentada a cópia da publicação no referido Diário. Os Certificados 
obtidos fora do Rio de Janeiro só precisam do carimbo de reconhecimento); Para Certificados de 
Instituições Federais, será necessário o carimbo de autenticidade do documento(solicitado na 
própria Instituição), ficando extinta a cópia do D.O.  

 
09.Nada Consta da Biblioteca; 
 
10. Alunos que ingressaram por meio de Transferência ou Isenção de Vestibular - Histórico 
da Faculdade de Origem com pontos de vestibular - ORIGINAL E CÓPIA. 

 

11. Alunos que tiveram Dispensa em disciplina - Histórico da Faculdade de Origem com as 
notas das disciplinas dispensadas - ORIGINAL E CÓPIA. 
 
Obs.: A documentação só será recebida na forma acima indicada, com CÓPIAS LEGÍVEIS 
e, caso não estejam autenticadas, deverão ser apresentados todos os originais. 


