
NOTA TÉCNICA SOBRE ADMISSIBILIDADE DE DIPLOMAS 

 

Sobre a admissibilidade de diplomas de alunos que cursam pós-graduação 

strictu sensu nas Universidades de países pertencentes ao MERCOSUL, salientamos 

que a Resolução nº 03, de 22 de junho de 2016, da Câmara de Ensino Superior do 

Conselho Nacional de Educação, publicada no Diário Oficial da União em 23 de junho 

de 2016, que dispõe sobre as normas referentes à revalidação de diplomas de cursos 

de graduação e ao reconhecimento de diplomas de pós-graduação strictu sensu, 

expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, estabelece em seu 

artigo 1º o seguinte: 

Art. 1º - Os diplomas de cursos de graduação e de pós-graduação 
stricto sensu(mestrado e doutorado), expedidos por instituições 
estrangeiras de educação superior e pesquisa, legalmente 
constituídas para esse fim em seus países de origem, poderão ser 
declarados equivalentes aos concedidos no Brasil e hábeis para os 
fins previstos em lei, mediante processo de revalidação ou 
reconhecimento, respectivamente, por instituição de educação 
superior brasileira, nos termos da presente Resolução.  

 

O servidor pertencente ao Núcleo de Atividades Específicas da Educação faz 

jus ao benefício da Promoção por Titulação, estipulado na Lei nº 9.249, de 10 de julho 

de 2007 (DOM de 12 de julho de 2007), que corresponde à mudança de estágio de 

carreira, dentro do mesmo nível de classificação, conservando o mesmo cargo/função 

e mantendo a mesma referência ocupada  anteriormente. Entretanto, tal benefício só é 

concedido mediante a apresentação de titulação obtida em instituição credenciada 

pelo Ministério da Educação e/ou Conselho de Educação, quando for o caso, 

conforme o artigo 21 da referida legislação. 

 Ainda sobre o tema, a Portaria nº 261/2012 - SME, que fixa as diretrizes para a 

concessão de Promoção por Titulação aos servidores do Ambiente Especialidade 

Educação, estipula o seguinte em seu inciso IV que os “diplomas ou certificados 

obtidos no exterior deverão ser revalidados por instituição de ensino superior nacional, 

em observância às regras acadêmicas para essa finalidade.”    

 

  


