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RESOLUÇÃO Nº 03 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014  

 

Estabelece as diretrizes para a emissão e 
registro de Diplomas dos Cursos de Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 
Bahia - IFBA.  

 

A PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CONSUP/IFBA, no uso da competência que lhe 
confere a Portaria n.º 543 (de 29/04/2010), publicada no Diário Oficial da União do dia 
30/04/2010, 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação das normas para emissão e registro 
dos diplomas dos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio do IFBA; e 

CONSIDERANDO as orientações acerca dos procedimentos a serem adotados pelas 
Instituições Federais de Educação, Ciência e Tecnologia sobre Registro de Diplomas e 
Certificados, emitidas pela SETEC/MEC, conforme legislação vigente: Decreto nº 5.840, de 
13 de julho de 2006, nos seus Artigos 5, 6 e 8; a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
nos seus Artigos 24VII, 36D e 80, §2°; o Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004, no seu 
Artigo 7; a Resolução nº 6, de 20 de setembro de 2012, no seu Artigo 38; e a Lei n.º 
11.892/2008, no seu Artigo 2, §3°; e o Ofício Circular n.º 122-GAB/SETEC/MEC, de 16 de 
julho de 2009, e o que foi deliberado na Reunião Extraordinária do CONSUP, realizada em 
21/02/2014, 

RESOLVE: 

Art. 1º Estabelecer as diretrizes para emissão e registro de diplomas dos Cursos de 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio do IFBA. 

Parágrafo Único  Serão emitidos Diplomas para os discentes que cumprirem os 
componentes curriculares dos Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na 
condição do discente ter concluído com aproveitamento o Estágio Profissional 
Supervisionado e/ou Trabalho de Conclusão de Curso, conforme Plano do Curso 
correspondente. 

 Art. 2º Os documentos necessários a serem conferidos no acervo do interessado para dar 
prosseguimento à solicitação de Diploma, devem ser: 

- Certidão de Registro Civil ou de Casamento; 
- Documento de Identidade, com foto, contendo o nº do Registro Geral;  
- Cadastro de Pessoa Física – CPF (obrigatório quando for maior de idade);  
- Histórico do curso concluído; 
- Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral (obrigatório quando for maior de 
idade); 
- Quitação com o serviço militar (obrigatório quando for maior de idade); e 
- Ata de colação de grau. 
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ART. 3º O Histórico definitivo deverá conter: 

- Nome do estabelecimento, com endereço completo; 
- Nome completo do diplomado e número de matrícula; 
- Filiação; 
- Nacionalidade; 
- Número do documento de Identidade – com órgão e estado; 
- Data de Nascimento; 
- Estado de Nascimento; 
- Nome do curso; 
- Número e data da Portaria de Autorização do Curso; 
- Tipo de processo seletivo e ano/semestre de ingresso; 
- Componentes curriculares cursados com aproveitamento (período, disciplina, 
nota/conceito, frequência e carga horária);  
- Carga horária total do curso em horas; 
- Data da colação de grau; 
- Assinaturas dos responsáveis pela emissão. 

Art. 4º O Diploma deverá ser emitido conforme Modelo em anexo (anexos 1 e 2). 

Art. 5º Nos Campi, todos os registros de estudantes, sejam com matrícula ativa ou inativa, 
deverão estar sob a responsabilidade da Gerência de Registros Acadêmicos (GRA) ou da 
Coordenação de Registros Escolares (CORES) e supervisão da Diretoria de Ensino.  

ART. 6º Não será emitido nem expedido Diploma para o interessado que se encontrar nas 
seguintes situações: 

a. com pendência (s) na sua documentação que implique (m) no cancelamento ou anulação 
de sua matrícula; 

b. irregular em relação aos serviços das Bibliotecas do IFBA; e 
c. com demanda (s) judicial (is) em tramitação contra o IFBA; 

Art. 7º A emissão de Diplomas dos Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio do IFBA obedecerá ao seguinte fluxo de ações: 

 

§1º Compete ao Requerente:  

I - Solicitar o Diploma, preenchendo o formulário próprio de “Requerimento” no Setor de 
Protocolo do Campus de origem. 

a) Solicitará apenas o interessado que já estiver na condição de concluinte ou equivalente; 

b) A solicitação ou o recebimento do Diploma na ausência do interessado, apenas serão 
permitidos para o seu representante legal, sejam eles: 

- os pais ou responsáveis quando o interessado for menor de idade; e 

- o bastante procurador constituído pelo próprio interessado (quando já tiver alcançado a 
maioridade) ou pelos pais ou responsáveis, mediante a entrega de instrumento particular de 
procuração devidamente reconhecida em cartório. 

II - Apresentar seu RG ou CPF (ou do seu representante legal) no ato de recebimento do 
Diploma. 
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§2º Compete aos Coordenadores de Curso: 

I - Providenciar junto aos Professores, no período estabelecido em calendário acadêmico 
oficial do IFBA, o envio a GRA ou CORES das notas do discente, inclusive do Estágio 
Profissional Supervisionado e/ou do Trabalho de Conclusão de Curso, necessárias para 
tornar o interessado apto à conclusão do Curso. 

II - Informar, notificar, comunicar, encaminhar a GRA ou CORES, ao final de cada período 
letivo, a relação nominal dos discentes aptos à certificação de conclusão de curso, 
atestando que eles cumpriram todos os componentes curriculares do Curso, necessária ao 
recebimento do Diploma pleiteado. 

§3º Compete ao pessoal do Protocolo do Campus: 

I - Fornecer ao interessado ou ao seu representante legal nos termos do ART. 6º, §1º, Item 
“I”, o formulário próprio de “Requerimento” para a formalização da solicitação de emissão de 
Diploma; 

II - Receber a solicitação em formulário próprio de “Requerimento”, dar a numeração oficial 
de um Processo, registrar a entrada da solicitação em Sistema próprio e entregar ao 
solicitante ou representante legal o comprovante devido com o número do Processo 
registrado; 

III - Enviar o processo para a GRA ou CORES.  

§4º Compete ao pessoal da Gerência de Registros Acadêmicos (GRA) ou da 
Coordenação de Registros Escolares (CORES) do Campus:  

I - Registrar o recebimento do processo de solicitação enviado pelo Setor de Protocolo e 
providenciar a sua tramitação para as providências necessárias; 

II - Certificar-se de que o Coordenador do Curso respectivo, enviou para a GRA ou CORES 
o nome do interessado como apto à certificação de conclusão de curso, conforme ART. 7º, 
§2º, Item “II”; 

III - Conferir nos arquivos do requerente se existe (m) pendência (s) na sua documentação 
que leve ao cancelamento ou anulação de sua matrícula; 

Parágrafo Único  Na hipótese de existir (em) pendência (s), exigir do interessado a 
regularização imediata da situação, em obediência ao ART. 6º, alínea “a”; 

IV - Exigir do interessado uma declaração de “nada consta”, expedida por responsável nas 
Bibliotecas do IFBA, como exigência para confecção e expedição do Diploma, conforme 
consta no ART. 6º, alínea “b”, quando constatada situação irregular por parte do interessado 
nesse Setor; 

V - Aguardar decisão de representantes de órgãos jurídicos e/ou superiores do IFBA para 
atendimento de confecção e expedição de Diploma ao interessado que se encontrar com 
demanda (s) judicial (is) em tramitação contra o IFBA, conforme consta no ART. 6º, alínea 
“c”; 

VI - Emitir o Diploma e assinar em lugar próprio; 

VII - Registrar o Diploma em Livro próprio para “registro de expedição de Diplomas”; 
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VIII - Encaminhar o Diploma para as assinaturas pertinentes: Diretor (a) Geral do Campus e 
do (a) Reitor (a) e conferi-las no seu retorno; 

IX - Solicitar apresentação de RG e CPF do Diplomado ou do seu representante legal e 
assinatura do interessado no Diploma (ressalta-se que o Diploma não poderá ser assinado 
pelo representante legal quando este for o recebedor); 

X - Solicitar a assinatura do interessado ou representante legal no Livro próprio para 
“registro de expedição de Diplomas”; e 

XI - Entregar ao interessado o Diploma e Histórico Escolar atualizado, assinados.  

§5º Compete ao (à) Diretor (a) de Ensino: 

I - Supervisionar as ações da GRA/CORES. 

§6º Compete ao (à) Pró-Reitor (a) de Ensino: 

I - Distribuir para os responsáveis na GRA ou CORES em todos os campi, conforme a 
necessidade, os formulários próprios para emissão dos Diplomas e o Livro próprio para 
registro de expedição de Diplomas;  

II - Supervisionar e Coordenar a utilização de formulários próprios para emissão de 
Diplomas; e 

III - Auditar junto às GRA/CORES, sempre que necessário, o andamento de solicitação, 
emissão e expedição de Diplomas nos Campi. 

§7º - Compete ao (à) Diretor (a) Geral do Campus:  

I - Assinar os Diplomas dos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio com 
caneta azul, preferencialmente com tinta antifraude; 

§8º - Compete ao (à) Reitor (a):  

I - Assinar os Diplomas dos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio com 
caneta azul, preferencialmente com tinta antifraude;  

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 8º  Para fins de segurança e como medida de reforçar a autenticidade, a impressão dos 
Diplomas será feita em papel moeda 94g, obrigatoriamente numerado, com quatro itens de 
segurança no mínimo: holografia com a marca do IFBA, fundo numismático, micro letras e 
fundo invisível; 

Art. 9º O prazo para entrega do Diploma será de até 60 dias, a partir da solicitação do 
interessado, podendo ser prorrogado por mais 30 dias.  

Parágrafo Único  Quando a expedição do Diploma for efetuada para o representante legal, 
o instrumento particular de procuração devidamente reconhecido em cartório, entregue no 
ato de recebimento, permanecerá em arquivo próprio do interessado na GRA/CORES, 
devendo o representante legal assinar “comprovação” de recebimento em Livro próprio de 
“registro de expedição de Diplomas. 
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Art. 10.  Fica o interessado isento de pagamento de Taxa para solicitação e recebimento da 
primeira via de Diploma, obrigando-se entretanto ao pagamento de taxa para a solicitação e 
recebimento da segunda via desse documento, conforme tabela específica publicada por 
órgãos competentes do IFBA. 

 Art. 11. A aplicação destas diretrizes estará sob a responsabilidade do pessoal da 
GRA/CORES e dos (as) Diretores (as) de Ensino, no âmbito de cada Campus e do (a) Pró-
Reitor (a) de Ensino no âmbito da Reitoria.  

Art. 12. Os casos omissos nestas Diretrizes serão analisados pelo (a) Pró-Reitor (a) de 
Ensino. 

Art. 13.  Estas Diretrizes entrarão em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Aurina Oliveira Santana 

Presidente do CONSUP 
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 ANEXOS: 

 

 

1. MODELO E INFORMAÇÕES QUE DEVEM CONSTAR NO ANVERSO DO DIPLOMA; e 

2. MODELO DE CARIMBOS E INFORMAÇÕES QUE DEVEM CONSTAR NO VERSO DO 
DIPLOMA 
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ANEXO I 

MODELO E INFORMAÇÕES QUE DEVEM CONSTAR NO ANVERSO DO DIPLOMA 
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DIPLOMA 
 

O (a) Reitor (a) do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA, no uso de suas atribuições e tendo em vista a 

conclusão do Curso Técnico de Nível médio em Mecânica, na data de13/04/02012, confere o título de 
 

 

Técnico de Nível Médio em Mecânica 

a 
 

Jurema Nunes de Souza 
filho(a) de Carlomano Silva de Souza e de Márcia Nunes de Souza, de nacionalidade brasileira, natural de Salvador, BA, nascido(a) em 

26/03/2011, portador (a) da Cédula de Identidade nº 0558877445, expedida pelo(a) Secretaria de Segurança Pública - BA, CPF/MF nº 

111222333-44 e outorga-lhe o presente DIPLOMA, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais. 
 

 

  Salvador/BA, 14 de fevereiro de 2012 
 
 
 

 Patrício da Encarnação Hipólito 
Diretor (a) Geral 

 
 

 Diplomado  Adolfo Nascimento de Santiago 
Reitor (a) 
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ANEXO II 

MODELO DE CARIMBOS E INFORMAÇÕES QUE DEVEM CONSTAR NO VERSO DO DIPLOMA 
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ANEXO II 

(Modelo de carimbos e informações que devem constar no Verso do Diploma) 

 

 

1 - Para citação legal de Autorização do Curso 

 1.1 – Forma Integrada 

 

Curso Técnico em ............................................... , na forma articulada 

integrada ao Ensino Médio – Eixo tecnológico ....................................... , 

Autorizado pela Resolução nº ...... , de ...... / ...... / ....... , do Conselho 

Superior/IFBA, amparada na Lei Federal nº 11.892 (de 29/12/2008). 

 

 1.2 – Forma Subsequente 

 

Curso Técnico em ........................................................ – Eixo tecnológico 

....................................................... , Autorizado pela Resolução nº ...... , 

de ....... / ....... / ....... , do Conselho Superior/IFBA, amparada na Lei Federal 

nº 11.892 (de 29/12/2008). 
 

 

 

 2 - Para registro do Diploma 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

DIRETORIA GERAL/CAMPUS DE SALVADOR  
 

DIPLOMA REGISTRADO SOB Nº ................. , LIVRO DE EXPEDIÇÃO Nº ........... , 

FOLHA Nº ........... , PROCESSO Nº ...................................................................... E 

EXPEDIDO EM ....... / ....... / ......... (Registro com validade em todo o território 

nacional, conforme Lei nº 9.394, de 20/12/1996, art. 48, § 1º e Lei nº 

11.892, de 29/12/2008, art. 2º, § 3º).   ............................. , ...... / ...... / ......... 
 

........................................................................................... 
Assinatura do responsável pelo Setor (nome, cargo e portaria) 

 


