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Procedimentos para expedição de certificado de Especialização

A Resolução CEPEC/UFG Nº 1630/2019, que trata do Regulamento Geral dos Cursos
de  Pós-Graduação  Lato  Sensu da  UFG,  nos  artigos  45  a  49,  estabelece  os  critérios  e
procedimentos para a solicitação e expedição dos certificados de especialização. A emissão
dos  certificados  cabe  à  PRPG  e  ao  CGA/PROGRAD/UFG,  e  segue  a  seguinte  rotina
administrativa: 

1. A coordenação do curso de especialização é responsável pela solicitação do certificado
junto à PRPG/UFG, em sua ausência, o Diretor da Unidade Acadêmica, ou da Unidade
Acadêmica Especial, ou outro Órgão da UFG, deverá fazer a solicitação.

2. A expedição será realizada por meio de processo que deverá estar instruído com os
seguintes documentos: 

I. expediente  solicitando  a  emissão  do  certificado  e  declarando  a  situação
acadêmica  e  financeira  do  aluno  concluinte  (formulário  de  solicitação  de
certificado assinado pela coordenação do curso);

II. rascunho do certificado emitido pelo sistema SISPG – Lato sensu.
III. histórico escolar do aluno (quando emitido pelo sistema SISPG – Lato sensu,

deverá ser assinado pela coordenação do curso);
IV. cópia do diploma de graduação (frente e verso) do aluno concluinte;
V. cópia do documento de identidade e do CPF. Serão considerados documentos

legítimos para identificação civil (Lei nº 12.037/2009): carteira de identidade,
carteira de trabalho, carteira profissional e passaporte. Em caso de mudança de
nome anexar também a certidão de casamento/averbação de divórcio. 

VI. Declaração de quitação de débitos com a Biblioteca (“nada consta”).
VII. Documento  comprobatório  da  quitação  da  taxa  de  expedição  de  cerificado,

salvo os casos previstos em lei.
 

Obs: todos os documentos inseridos no processo devem estar autenticados. 

3. A solicitação da 2a via do certificado de especialização será realizada por meio de
processo que deverá estar instruído com os seguintes documentos:

I. expediente solicitando a emissão do certificado (formulário de solicitação de
certificado assinado pela coordenação do curso);

II. cópia da carteira de identidade e CPF (em caso de mudança de nome anexar
cópia do documento que comprove a alteração). 

III. comprovante de pagamento da taxa de expedição de 2ª via do certificado. 


