
 
DIPLOMA DIGITAL (CRITÉRIOS PARA EMISSÃO E REGISTRO). 
 
 Desde o ano 2018, o Ministério da Educação, vem desenvolvendo a ideia de 

implementação, por meio de métodos de validação com chaves públicas de segurança e 

demais critérios, o DIPLOMA em formato digital. É preciso compreender que não é uma 

opção institucional, mas, uma obrigação a expedição/emissão do documento em formato 

digital com prazo estabelecido, bem como seu registro, para todas as Instituições de Ensino 

Superior do Brasil se adequarem, ou seja, o prazo final: 31/12/2021.   

 O Centro Universitário Adventista de São Paulo – UNASP, atendendo as normativas 

do Ministério da Educação, com base nos critérios estabelecidos em Lei, terá seus 

DIPLOMAS DIGITAIS emitidos e registrados a partir de dezembro de 2021. 

 
Critérios para Emissão e Registro dos Diplomas Digitais. 

 Para emissão e registro de diploma, é indispensável a participação na colação de 

grau (ordinária ou extraordinária) e assinatura do aluno na Ata de Colação de Grau, 

documento oficial para o Ministério da Educação que caracteriza o ato formal.  

 Manter atualizado o e-mail no sistema de gerenciamento acadêmico da Secretaria 

Acadêmica do UNASP. O diploma será enviado para o e-mail cadastrado. 

 Documentos atualizados na base de dados conforme Portaria Normativa do MEC 

para composição do arquivo xml de documentos (eXtensible Markup Language); 

 Todos os documentos devem estar em PDF A, legíveis, portanto, digitalizados numa 

superfície neutra (cuidado com imagens de mãos, colchas etc.). 

1. Documentos alunos brasileiros e naturalizados. 

 RG com data de expedição dentro do período de 10 anos até a conclusão do 

curso e/ou atualizada, caso tenha tido alguma alteração no nome; 

 Certidão de Nascimento/Casamento; 

 CPF; 

 Histórico de Conclusão do Ensino Médio ou curso equivalente, conforme Lei 

de nº 9394/96. Mesmo ingressando como portador de diploma, o documento 



 
para emissão e registro de diploma regido por Lei, é a comprovação de 

conclusão do ensino Médio. 

 Para naturalizados, além, dos documentos acima, a certidão com o termo de 

naturalização. 

2. Documentos alunos estrangeiros: 

 RNE ou RNM com data de validade dentro do período de conclusão do curso; 

 Certidão de Nascimento/Casamento com tradução juramentada, para o caso 

de países com idioma diferente do Brasil e que não mantenham acordos que 

dispensem a tradução; 

 CPF; 

 Documentos de conclusão do ensino médio revalidados no Brasil, conforme, 

legislação brasileira.   

 

3. Como atualizar e-mail e enviar documentos pendentes pelo Portal do Aluno. 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
Os prazos serão os mesmos estabelecidos em portaria para os diplomas físicos. 
 
 
Atenciosamente, 
 
Aline de Andrade Nascimento Alfieri 
Secretaria Acadêmica do UNASP. 
 


