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1. APRESENTAÇÃO 

 

A Universidade Federal de Goiás (UFG) trabalha permanentemente na 

melhoria do ensino público de qualidade, e o Centro de Gestão Acadêmica (CGA) tem 

como missão planejar, gerenciar, executar e assessorar administrativamente atividades 

de ensino, além de registrar diplomas e títulos de Instituições de Ensino Superior não 

Universitárias (IESnU) como prestação de serviços por delegação de competência do 

Ministério da Educação (MEC). 

O CGA, por meio da sua Coordenação de Registro de Diplomas (CRD), busca 

constantemente o aperfeiçoamento nos serviços prestados, no que tange ao registro de 

diplomas de graduação e títulos de pós-graduação Stricto Sensu das IESnU. 

Com o intuito de melhorar os serviços prestados, o CGA, elaborou o presente 

Roteiro visando padronizar e aperfeiçoar a organização e análise dos documentos a serem 

encaminhados à UFG, para fins de registro de títulos de mestrado e doutorado de seus 

pós-graduados. 

Nesse sentido, a documentação e informações solicitadas pela CRD para 

instrução e conferência de processos de registros de títulos estão em conformidade com 

a legislação pertinente, a qual o CGA busca constante atualização junto aos órgãos 

competentes. 

A UFG tem feito das parcerias o alicerce para o aprimoramento de seus 

trabalhos e espera que este Roteiro para Registro de Títulos de Pós-Graduação de 

Instituições de Ensino Superior não Universitárias (RRTP) venha consolidar a busca 

incansável pela excelência nos serviços prestados à sociedade. 

Pró-Reitor de Graduação 
Prof. Israel Elias Trindade 

 
Diretora do Centro de Gestão Acadêmica 

Profa. Dra. Karine Nunes de Moraes 



2 

 

 

2. PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE REGISTRO DE TÍTULOS DE 
PÓS-GRADUAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NÃO-
UNIVERSITÁRIAS (IESnU) NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. 

 

Para as Instituições de Ensino Superior não Universitárias (IESnU) solicitarem que 

seus títulos de pós graduação sejam registrados pela Universidade Federal de Goiás 

(UFG), são necessários os seguintes procedimentos:  

a) Encaminhar ofício endereçado ao Magnífico Reitor da UFG contendo a 

solicitação do registro de diplomas por meio eletrônico, preferencialmente por 

e-mail institucional, para registrodediplomas.cga@ufg.br. 

b) O ofício deve conter a apresentação da Instituição, inclusive sua localidade, 

informação da quantidade de cursos de graduação ministrados, se os títulos da 

Instituição já são registrados por outra Universidade (informar qual, se for o 

caso) e por qual motivo escolheu a UFG para registrá-los (localização, 

procedimentos, prazo, atendimento ou outros).  

Em caso de aceite do pleito, será indispensável a celebração de contrato entre as 

partes. Para tanto, a Instituição deverá entrar em contato com nosso setor responsável, 

por meio do endereço convenios.reitoria@ufg.br, para orientações quanto à 

documentação necessária e demais procedimentos para esse fim.  

 

3. DOCUMENTAÇÃO APÓS CONTRATO CELEBRADO 

 

Após firmado o contrato, para possibilitar a análise dos processos, deverão ser 

encaminhados à CRD/CGA, via registrodediplomas.cga@ufg.br, os seguintes 

documentos/informações: 
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a) Autorização, assinada pelo Diretor, de até 03 pessoas para retirada e entrega de 

documentos junto à CRD (Documento original ou, se digital, enviado por endereço 

de e-mail institucional do diretor). Importante: uma nova autorização, 

automaticamente, invalida a anterior. 

b) Endereço, e-mails para notificações, telefones diretos do setor responsável pela 

emissão de diplomas. (Pode constar no mesmo documento de ‘autorização’) 

c) Cadastro de usuários do Sistema de Registro de Diplomas (SRD), assinado pelo 

Diretor (pode constar do mesmo documento de ‘autorização’), contendo os 

seguintes dados: 

 Nome completo 
 Escolaridade 
 CPF 
 RG – n° e órgão expedidor 
 Telefone(s) Informar se comercial, residencial ou celular – no máximo 3 
 CEP 
 Endereço pessoal completo 
 Cidade 
 e-mail (pessoal do usuário para envio de senha de acesso ao SRD) 

 

d) Atos de reconhecimento do curso. Versão publicada no Diário Oficial da União 

(DOU) ou Diário Oficial do Estado (DOE), salvo em formato PDF.  

Sugerimos a participação dos funcionários envolvidos na emissão de títulos no 

nosso curso sobre Registro de Títulos de Pós-Graduação de Instituições de Ensino 

Superior não Universitárias acerca deste Roteiro, Fluxo de processos, Títulos de pós-

graduação, Sistemas, dentre outros assuntos. Consulte a disponibilidade via 

registrodediplomas.cga@ufg.br. 

Recomendamos que a primeira remessa de processos para registro possua apenas 

um processo para verificação do atendimento à legislação vigente, evitando retrabalho e 

gastos desnecessários de materiais. 
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4. ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO À CRD PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO 
PARA REGISTRO DE TÍTULO DE PÓS -GRADUAÇÃO 

 

A IESnU, por meio de pessoa autorizada, é a responsável pela entrega e retirada 

na CRD da documentação dos pós-graduados para registro de título na CRD. A IESnU 

entregará, em duas vias, a relação por ordem alfabética dos graduados cuja 

documentação dos processos para registro dos diplomas estão organizados, constando o 

tipo de solicitação (registro, 2ª via, substituição, apostilamento ou retorno de processos). 

A esse documento damos o nome de Recibo, o qual deverá ser assinado e datado pelo 

recebedor. 

O comprovante de recolhimento da taxa de registro de diploma deverá ser 

apresentado no ato da entrega da remessa, não sendo permitido pagamento posterior. 

As instruções sobre taxa de registros de diploma constam no item 09 deste Roteiro. 

 

5. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA E SUA DISPOSIÇÃO NA INSTRUÇÃO DE 
CADA PROCESSO DE REGISTRO DE TÍTULO 

 

Baseados na Resolução CEPEC/UFG n. 1403/2016, para a instrução do processo de 

registros de diploma são necessárias as fotocópias legíveis e autenticadas, quando não 

originais, dos documentos abaixo, dispostos na seguinte ordem: 

a) Carta de encaminhamento (Emitida via Sistema de Registro de Diplomas [SRD]) a 

qual já consta o termo de responsabilidade sobre a regularidade do título 

conferido ao pós-graduado e dos atos de sua expedição, por esse motivo deve ser 

assinada pelo diretor responsável por conferir o título (mesmo signatário do 

diploma); 
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b) certidão de nascimento ou de casamento, com averbação, se for o caso; (certidão 

de união estável não substitui a de casamento) 

c) documento de identificação: carteira de Identidade Civil ou Militar (ativo ou 

dependente) ou Carteira de Conselho de Classe, desde que tenha a impressão 

digital (CREA, COREN e outros conselhos) ou Carteira Nacional de Habilitação ou 

Carteira de Trabalho, para brasileiros (documentos com vigência devem estar 

dentro do prazo de validade); 

d) Passaporte, para estrangeiros; 

e) Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

f) Diploma da graduação, registrado pelo órgão competente, de acordo com a 

legislação pertinente;  

Cabe às IESnU a total responsabilidade de verificar a veracidade, autenticidade 

dos documentos comprobatórios de conclusão da graduação, bem como a regularidade 

das respectivas Instituições de Ensino Superior, conforme previsto no Contrato de 

prestação de serviços firmado entre sua mantenedora e a UFG, que, no item sobre a 

obrigatoriedade da contratante, diz: “realizar a consulta aos órgãos competentes, quando 

houver inconsistência ou indícios de irregularidade na documentação”. 

g) cópia da ata da sessão pública de defesa; 

h) histórico do programa concluído, assinado pelo coordenador do Programa; 

i) título a ser registrado. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 Enumerar e vistar no canto superior direito todas as folhas do processo de registro 

de diploma, iniciando pela carta de encaminhamento; 
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 Todas cópias de documentos, exceto daqueles emitidos via internet pelo órgão 

competente, devem estar autenticadas em cartório; 

 utilizar papel tamanho A4 (210 x 297mm); 

 documentos pessoais poderão ser fotocopiados na mesma folha, não utilizando o 

verso do papel; 

 não recortar fotocópias dos documentos; 

 Não anexar documentação que não seja pertinente ao processo de registro de 

diploma;  

 O número do mesmo documento de identificação juntado ao processo é o que 

deverá constar no título e histórico; 

 No título e histórico não serão considerados como erro no nome do graduado a 

falta de acentuação, cedilha e/ou caracteres especiais como apóstrofe, pois pode 

ser em razão do sistema utilizado pela IESnU; 

 No título não será considerado erro o termo “Mestre” ou “Doutor” para pós-

graduadas do gênero feminino; 

 Todos os documentos devem estar na ordem elencada, em pasta individual por 

pós-graduado, anexados por colchete com abertura para a parte de trás da pasta, 

exceto o título; 

 O colchete a ser utilizado é o modelo “bailarina” de tamanho condizente ao 

número de folhas do processo, para evitar cortes durante seu manuseio; 

 os processos de registros de títulos serão autuados por pós-graduado, e receberá 

um número de protocolo  individual. 
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6. TÍTULO 

 

No sistema de ensino brasileiro, os diplomas de cursos superiores, bem como os 

títulos de mestrado e doutorado, constituem instrumentos de certificação da formação 

recebida pelo seu titular, sendo que a sua validade nacional só se perfaz após o 

pertinente registro. 

No título stricto sensu, sugere-se colocar no anverso: 

 

 Nome da instituição 

 Nome da mantenedora 

 Selo da República 

 Cargo de quem confere o título 

 Nome do titular 

 O título conferido 

 A área de concentração 

 Data da defesa da dissertação/tese 

 Data de emissão do título 

 Local para assinatura de quem confere o grau 

 Local para assinatura do titular 

Dados como: nacionalidade, naturalidade, data de nascimento, número do documento de 
identificação e órgão e UF expedidores, podem constar no anverso ou verso, conforme 
preferência da instituição. 
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No reconhecimento do curso, sempre constar as seguintes informações: “Curso 

reconhecido pela Portaria (especificar o órgão emissor) nº xxxx, de dd/mm/aaaa – DOU 

dd/mm/aaaa, seção x, p. xx.” 

É facultado à Instituição colocar a data de emissão da Portaria, sendo 

indispensável a data de sua publicação. 

Informações do registro da 1ª via do título, quando se tratar de 2ª via, conforme modelo 

a seguir: “A primeira via foi registrada na UFG em dd/mm/aaaa, sob o nº 00000, processo 

nº 00000.000000/aaaa-00”. Cite o órgão registrador da primeira via. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 Não utilizar de slogan em documentos oficiais, como títulos; 

 o nome do pós-graduado que deverá constar no título é o da Certidão de 

nascimento ou de Casamento ou de sua Averbação, caso esteja diferente da 

cédula de identidade; 

 não abreviar o nome do titular; 

 respeitar o formato numérico ou alfa-numérico do documento de identificação, 

inclusive com pontos ou hífens; 

 não colocar no título que a cédula de identidade é 2ª via; 

 As 2ª vias de título devem estar com data atualizada;  

 no verso do título poderá conter registro interno da instituição; 

 é importante constar nos títulos, mecanismos de segurança, como: tarja 

holográfica, marca d’água, sequência numérica, entre outros, para prevenir 

fraudes e falsificações. 
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7. HISTÓRICO  

O Histórico é o registro das atividades curriculares realizadas pelo discente. As 

informações que devem constar no histórico escolar são: 

a) Nome, endereço completo da Instituição expedidora;  

b) razão social de sua mantenedora; 

c) nome completo do pós-graduado; 

d) nacionalidade; 

e) número do documento de identificação seguido do órgão e Estado emissor; 

f) número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

g) data e Unidade da Federação de nascimento; 

h) nome do curso/programa;  

i) área de concentração; 

j) data e forma de ingresso; 

k) nome do orientador; 

l) título da dissertação/tese; 

m) data da qualificação; 

n) data da defesa da dissertação/tese; 

o) nome dos membros da banca; 

p) resultado da avaliação: “aprovado” 

q) situação final: “concluído” 
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r) Portaria de reconhecimento do curso, constando órgão emissor, número, data da 

publicação no DOE (Diário Oficial do Estado) ou DOU (Diário Oficial da União), 

seção e página que poderá ser a que consta o caput ou o intervalo de toda a 

portaria; 

É facultado à Instituição colocar a data de emissão da Portaria, sendo 

indispensável a data de sua publicação. 

e) relação das disciplinas cursadas, contendo período, carga horária, notas ou 

conceitos e frequência; 

f) carga horária total do curso em horas; 

g) data de expedição do histórico; 

h) assinaturas das autoridades competentes, com a indicação do cargo, conforme 

normas da instituição; 

i) legendas, quando necessário. 

OBSERVAÇÕES: 

a) Não utilizar slogan em documentos oficiais, como históricos escolares; 

b) o nome do pós-graduado que deverá constar no histórico é o da Certidão de 

Casamento ou da Averbação, caso esteja diferente da cédula de identidade;  

c) não abreviar o nome do pós-graduado no histórico;  

d) respeitar o formato numérico ou alfa-numérico dos documentos, inclusive 

pontuação e hífens; 

e) não colocar no histórico que a cédula de identidade é 2ª via; 

f) o histórico do curso de pós-graduação, deverá estar assinado pela autoridade 

competente designada conforme o regimento interno da Instituição. 
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g) caso o histórico contenha mais de uma folha, enumerá-las informando o número 

da folha e de folhas,  vistar a(s) primeira(s) e assinar a última, com a indicação 

legível do signatário; 

h) em todas as páginas do histórico deverão constar nome e endereço completo da 

instituição, nome completo do pós-graduado e programa realizado;  

i) os textos que não couberem nos respectivos campos do histórico poderão constar 

no campo de observações, nesse caso, sugerimos que coloque a informação 

completa no mesmo campo, evitando assim o difícil entendimento ou equívocos. 

 

8. PRAZOS PARA REGISTRO 

 

O prazo máximo para registro de título é de 60 (sessenta) dias, contados a partir 

da entrega da documentação na CRD/CGA/PROGRAD/UFG, desde que estejam sem erros 

ou pendências e instruído conforme este Roteiro. Caso a documentação não esteja 

correta, seja por erros de informações, falta de documentos, cópias ilegíveis ou não 

autenticada, quando for o caso, ou quando forem necessários esclarecimentos, o 

processo será devolvido à Instituição para as devidas providências.  

Quando há devolução de processo, por considerar que no primeiro 

encaminhamento a documentação constante do processo de registro de título não 

atendeu a este Roteiro, a contagem do prazo de 60 dias será reiniciado a partir do 

retorno do processo corrigido à CRD/CGA/PROGRAD/UFG. 

Importante: mesmo que conste erro em algum documento do processo, não retirar 

quaisquer documentos do mesmo. Os documentos corretos deverão ser anexados e 

enumerados sempre ao final do processo. Caso o erro seja no título, envie somente a 

versão correta. 
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Quando um processo é devolvido, os motivos de sua devolução ficam disponíveis 

no SRD para conhecimento e providências pela Instituição. Caso seja a falta de um 

documento que não necessite de autenticação, por exemplo, este poderá ser 

encaminhado exclusivamente para o e-mail registrodediplomas.cga@ufg.br, sem cópia 

para outro, com a informação de que refere-se a correção do processo do pós-graduado 

(informar o nome). Caso seja necessária a entrega de documentos físicos na 

CRD/CGA/PROGRAD/UFG, a Instituição deverá entregá-lo à nossa Coordenação com o 

respectivo recibo de retorno. Independente da forma de atendimento dos motivos de 

devolução, os procedimentos a serem seguidos no sistema são os mesmos.  

A Instituição receberá pelo endereço de e-mail a notificação dos títulos 

registrados e dos processos devolvidos que tiverem urgência comprovada, como veremos 

a seguir. Os demais processos deverão ser acompanhados via SRD. 

O critério para a conferência dos processos e registros dos títulos é a data de 

entrada ou retorno dos documentos na CRD, exceto para os pedidos com urgência 

comprovada. Serão consideradas comprovações de urgência para fins de atendimento 

prioritário: 

a) nomeação em concurso; 

b) etapa de concurso público que necessite de provas para pontuação, desde que 

seja comprovada sua aprovação em etapa anterior; 

c) admissão em emprego para cargo condizente ao curso concluído; 

d) enquadramento de progressão funcional que exija o nível pós-graduação; 

e) processo na Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor (PROCON) 

para fins de emissão do título; 

Somente serão atendidos com prioridade aqueles processos cuja conclusão do 

curso da pós-graduação tenha ocorrido no máximo há dois semestres letivos anteriores a 

entrada na CRD. 
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A emissão da comprovação deve ser feita pelo órgão ou empresa que o está 

exigindo. Nela deverá constar o nome do interessado e prazo limite da exigência, não 

podendo esse prazo ser superior a 60 (noventa) dias ou que não permita o atendimento 

pela CRD/CGA/PROGRAD/UFG em tempo hábil. As comprovações dos pedidos de 

urgência deverão ser apresentados exclusivamente pela IESnU à CRD no mesmo ato de 

entrega da documentação para instrução de processo, porém, separadamente. Caso o 

processo já esteja de posse da nossa Coordenação, poderá ser encaminhado para o e-

mail registrodediplomas.cga@ufg.br, sem cópia para outro endereço. 

Não serão aceitos como comprovação de urgência: 

a) Carta e/ou e-mail emitido pelo próprio pós-graduado; 

b) A manifestação de intenção de participação quaisquer processos seletivos ou 

concursos de qualquer natureza; 

c) Manifestação de interesse do pós-graduado em protocolar reclamação na justiça 

pelo não recebimento do título; 

d) Passagens para outros estados ou países; 

e) Requerimento do título junto à IESnU; 

f) Declaração de vínculo empregatício em cargo não pertinente ao nível do curso 

concluído. 

Os documentos que por ventura não possuírem prazo limite para apresentação do 

diploma, quando aceitos pela CRD como comprovação de urgência, terão o limite de 15 

dias para análise. Deixarão de ter seu atendimento como prioritário aqueles processos 

que tenham sido devolvidos à instituição cujo retorno tenha extrapolado o prazo para 

atendimento como tal. 
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O aceite da comprovação de urgência não significa que o título será registrado, 

mas que o processo será analisado de forma prioritária perante aos demais. O 

atendimento será feito até a data indicada na comprovação da urgência, desde que haja 

tempo hábil para tanto. 

A solicitação de atendimento prioritário não extingue os procedimentos padrões, 

não sendo, portanto, aceitos documentos enviados eletronicamente para “agilizar” a 

análise de processos. 

 

9. TAXAS DE PROCESSO DE REGISTRO DE TÍTULOS  

 

A UFG efetua o registro de diplomas e títulos de IESnU por delegação de 

competência do MEC, mediante recolhimento de taxa determinada pelo Conselho de 

Curadores da UFG, de acordo com a Resolução CC nº 03/2017, disponível em 

www.cga.ufg.br. 

O boleto deve ser solicitado à CRD a partir da solicitação da IESnU, exclusivamente 

via endereço de e-mail boleto.cga@ufg.br, sem cópia para outro, sendo indispensável o 

fornecimento das seguintes informações: Nome, CNPJ e endereço completo com CEP da 

mantenedora, nome da IESnU, valor total da taxa solicitada, sendo este múltiplo do valor 

unitário pela quantidade de registros desejados (valores sobressalentes serão 

desconsiderados) e a data de preferência para vencimento, não podendo esta ser inferior 

a três dias úteis (caso não seja informada a data de vencimento, o boleto será emitido 

para 10 dias corridos). 

O comprovante de recolhimento acompanhado do respectivo boleto deve ser 

apresentado no ato da entrega da remessa de documentos para registro dos diplomas na 

CRD. 
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10. MUDANÇA DO NOME DA INSTITUIÇÃO 

 

Quando houver alteração do nome ou status da instituição de Faculdade para 

Centro, por exemplo, e o curso do pós-graduado tiver sido concluído antes do novo 

credenciamento, a alteração deverá ser apostilada no histórico e no verso do diploma, 

como no exemplo a seguir: 

Curso concluído na “Nome Antigo da Instituição” credenciada como “Novo Nome da 

Instituição” conforme “Dados completos do Ato Legal de Credenciamento”. 

Esse caso é mais comum nas emissões de 2ª via. 

 

11. SOLICITAÇÃO DE SEGUNDA VIA E SUBSTITUIÇÃO 

 

11.1. Segunda Via 

 

Segundas vias podem ser solicitadas quando a primeira via tiver sido extraviada, 

danificada, perdida, roubada ou quando houver alteração do nome do titular. Nela 

deverá constar em seu anverso o termo “2º via”, geralmente colocado no canto superior 

direito ou canto inferior direito, e no verso o seguinte texto: “A primeira via foi registrada 

na UFG em dd/mm/aaaa, sob o nº 00000, processo nº 00000.000000/aaaa-00”. Cite o 

órgão registrador da primeira via, principalmente quando este não for a UFG. 

Para segunda via será cobrada a taxa prevista na Resolução CC nº 03/2017. Os 

boletos para esse fim não precisam ser específicos, portanto, seu valor poderá ser 

somado à solicitação de taxas para registro de diplomas de graduação e/ou títulos de pós-

graduação. 
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Para solicitação de registro de segunda via de título, encaminhar para a CRD os 

seguintes documentos: 

a) Carta de Encaminhamento constando o tipo de solicitação '2ª via/Substituição' e 

indicando o motivo que gerou o pedido (Modelo no site www.cga.ufg.br); 

b) Fotocópia, atualizada e autenticada em cartório, do documento de identificação, 

caso não seja a mesma constante no processo original; 

c) Fotocópia, atualizada e autenticada em cartório, da certidão de casamento, 

quando for o caso de casamento ou averbação de divórcio após a data do registro 

da primeira via; 

d) A 2ª via do título, com data de emissão atualizada, constando o termo “2ª via” no 

anverso e a apostila com os dados do registro da 1ª via no verso. Exemplo de 

texto: “A primeira via foi registrada na UFG em dd/mm/aaaa, sob o nº 00000, 

processo nº 00000.000000/aaaa-00”. 

Importante: Não retirar folhas/documentos do processo de registro da primeira 

via.  

11.2. Substituição 

 

A substituição de selo ocorre quando o título foi registrado com erro em algum 

dado acadêmico ou no nome do pós-graduado. Nesse caso não haverá cobrança de taxa. 

Quando o erro for de dados pessoais, o selo será substituído sem a necessidade de 

constar o termo “2ª via” no diploma, bem como o apostilamento da 1ª via, porém, com a 

cobrança da mesma taxa da 2ª via. 

Para solicitação de substituição de selo de registro de diploma, encaminhar para a 

CRD os seguintes documentos: 
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a) Carta de Encaminhamento constando o tipo de solicitação ‘2ª Via/Substituição’, 

indicando o motivo que gerou o pedido (Modelo no site www.cga.ufg.br); 

b) Título com erro; 

c) Título corrigido com data de emissão atualizada. 

Importante: Não retirar folhas/documentos do processo de registro da primeira 

via.  

Em todos os casos a Instituição deverá seguir as orientações constantes no site 

www.cga.ufg.br / menu IESnU / Material de Apoio. A carta de encaminhamento deverá 

constar o motivo da solicitação, tais como: extravio, perda, dano, mudança de nome, erro 

em dados pessoais (citar), erro em dados acadêmicos (citar), etc. Modelo disponível no 

site. 

 

12. RECOMENDAÇÕES E INFORMAÇÕES DA CRD/CGA/PROGRAD/UFG 
PARA AS IESnU   

 

a) Mantenha-se atualizado sobre legislação educacional e jurisprudência. Quando 

necessário, faça consultas formais diretamente ao órgão competente; 

b) as consultas à CRD deverão ser feitas por escrito; 

c) a CRD/CGA/PROGRAD/UFG não transmitirá informações sobre andamento de 

processos a pessoas não autorizadas. Evite consultar andamento de processos 

dentro do prazo previsto, pois, caso não tenha recebido notificação de registro ou 

não conste no SRD a devolução do processo, isso indica que está em análise. 

d) Acompanhe os processos de sua Instituição pelo SRD. 
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e) A comunicação com a CRD poderá ser feita via e-mail 

registrodediplomas.cga@ufg.br ou no horário de atendimento pelo telefone (62) 

3521-1187 ou de forma presencial. 

Quando enviar e-mail diretamente a um membro de nossa equipe, por favor não 

envie com cópia ao e-mail informado acima para evitar nosso retrabalho. 

 

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O CGA, seguindo uma das vertentes de sua missão, presta o serviço de registro de 

diplomas e títulos das IESnU. Possui, dentre outros, o objetivo de aprimorar os serviços 

oferecidos à comunidade universitária, estando sempre aberto para novas mudanças e 

sugestões.  

O novo modelo exposto neste Roteiro possibilita uma melhor visão global do fluxo 

de informações entre a UFG e as IESnU.  

Verifica-se que a agilidade e a eficácia dos procedimentos realizados pelo CGA 

dependem da atuação colaborativa e integrada deste Centro e das IESnU. Deste modo, a 

correta utilização deste Roteiro permitirá o aperfeiçoamento constante das atividades 

correlacionadas, com a redução da devolução de processos às IES para correções. 

O CGA prima seu trabalho nas parcerias e para tanto espera que este Roteiro 

contribua para o sucesso mútuo de nossas instituições. 

Este Roteiro terá vigência a partir de 06/07/2022, podendo ser alterado pela 

CRD/CGA/PROGRAD/UFG sem aviso prévio às IESnU. 
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