FACULDADE DE INHUMAS

REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO E REGISTRO DE DIPLOMA
PROCESSO N.
ALUNO(A)
CPF N.
MATRÍCULA
CURSO
COLAÇÃO
DE GRAU
De acordo com o Regimento da Faculdade de Inhumas e o Regulamento de Expedição
de Diploma e Certificado dos concluintes de cursos da Faculdade de Inhumas (publicados no
site da instituição), e tendo concluído o curso e colado grau, venho REQUERER, junto à
Secretaria Acadêmica da FacMais, o meu diploma de graduação em _____________________.
Declaro que fui cientificado(a) pela Secretaria Acadêmica de que a FacMais tem até 180
(cento e oitenta) dias para expedir e entregar o diploma, pois o registro do mesmo, para
validade em todo o território nacional, é feito pela Universidade Federal de Goiás (UFG), que,
conforme orientações do seu Centro de Gestão Acadêmica e Coordenadoria de Registro de
Diplomas (CRD/CGA), tem o prazo máximo de 90 (noventa) dias para registro, contados a
partir da entrega da documentação na UFG pela instituição solicitante. E estou ciente de que a
FacMais me comunicará quando o diploma estiver pronto e que a entrega do mesmo será feita
pessoalmente ao concluinte ou ao seu procurador (com procuração pública).
Para tanto, neste ato, venho requerer a juntada dos documentos que são solicitados
para a expedição e registro de diploma. Caso não me seja possível fazer a juntada no ato da
assinatura deste requerimento, comprometo-me, dentro de até 05 (cinco) dias, a protocolizar os
documentos abaixo solicitados pela FacMais:
1. Certidão de Nascimento ou de Casamento (com averbação, se for o caso);
2. Carteira de Identidade Civil, Militar (ativo ou dependente) ou de Conselho de Classe,
desde que tenha impressão digital;
3. Cadastro de Pessoa Física (CPF);
4. Documento Militar (certificado de dispensa de incorporação ou reservista ou certificado
de isenção);
5. Título de Eleitor com comprovante de votação na última eleição ou Certidão de Quitação
Eleitoral;
6. Certificado de Conclusão do Ensino Médio, acompanhado do respectivo Histórico
Escolar;
7. Para ingressante portador de diploma: Diploma de graduação anterior, registrado pelo
órgão competente, de acordo com a legislação pertinente, acompanhado do respectivo
Histórico Escolar.
Observação: Todos os documentos deverão ser fotocopiados em papel A4 e autenticados em
Tabelionato de Notas. Os documentos pessoais não poderão utilizar o verso do papel.
Inhumas, Goiás, _____ de ______________de _______
_______________________________________
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