
RESOLU<;AO N.o 832, DE 19 DE MAR<;O DE 2013. 

0 PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCA<;AO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO, no uso 

de suas atribui96es regulamentares, considerando o que disp5e o Estatuto do IFSP em 

seu artigo 12 inciso IV, aprovado pela Resolu9ao n°. 1 de 31 de agosto de 2009 do 

Conselho Superior, de acordo com a Lei n. 0 9.394/96 em seu capitulo Ill, artigo 39; a 

Lei n. 0 11.892/2008; a Resolu9ao CNE/CES n. 0 8/2007, o Parecer CNE/CEB n. 0 

13/2011 e considerando a decisao do Conselho Superior na reuniao do dia 05 de mar9o 

de 2013, resolve: 

Artigo 1 o - Aprovar o processo de revalida9ao de diplomas pelo Instituto Federal de 

Educa9ao, Ciencia e Tecnologia de Sao Paulo - IFSP, de cursos tecnicos e tecnol6gicos 

emitidos por institui96es educacionais estrangeiras que obedeceni as normas fixadas 

nesta Resolu9ao. 

Artigo 2° - Serao revalidados pelo IFSP os diplomas emitidos por institui96es 

educacionais estrangeiras de ensino tecnico e tecnol6gico, de acordo com a legisla9ao 

vigente nos paises de origem desde que haja equivalencia entre os cursos. 

Artigo 3°- Toda a documenta9ao para o processo de revalida9ao de diploma de cursos 

tecnicos e tecnol6gicos emitidos por institui96es estrangeiras deverao ser traduzidas 

para a lingua portuguesa, por meio de tradutor juramentado. 

Artigo 4° - Todo o processo de revalida9ao do diploma sera instaurado mediante 

requerimento do interessado ao Reitor do IFSP, munido dos seguintes documentos: 

I. Original e c6pia do Diploma a ser revalidado, autenticado pela Autoridade 

Consular Brasileira com sede no pais de origem. 

II. Original e c6pia do Hist6rico Escolar do curso que corresponde ao Diploma a 

ser revalidado, com as notas ou conceitos de aprova9ao, carga horaria das 

disciplinas e do curso devidamente autenticados pela Autoridade Consular 

Brasileira com sede no pais de origem. 

III. Original e c6pia do conteudo programatico das disciplinas cursadas, autenticado 

pela Autoridade Consular Brasileira com sede no pais de origem. 

IV. Original e c6pia da comprova9ao do Ministerio da Educa9ao ou equivalente de 

regular funcionamento da institui9ao e do curso, devidamente autenticada pela 

Autoridade Consular Brasileira. 

V. Original e c6pia do Certificado de Conclusao do Ensino Medio para os casos 

em que o Curso da Educa9ao Profissional Tecnica de Nivel Medio nao 

contemple as disciplinas de forma9ao geral, devidamente autenticado pela 

Autoridade Consular Brasileira. 

VI. Original e c6pia do documento de identidade com foto para os brasileiros. 

VII. Original e c6pia do Registro Nacional de Estrangeiro-RNE ou do protocolo do 

/ pedido de registro no Departamento de Policia Federal- para os estrangeiros. 

VIII. Original e c6pia da Certidao de Casamento que devera ser apresentada qua do o 

nome do interessado tenha sido alterado ap6s a expedi9ao do diploma. 

RESOLUCÂO N.” 832, DE 19 DE MARCO DE 2013. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAGĂO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SÂO PAULO, no uso 
de suas atribuicâes regulamentares, considerando o que dispâe o Estatuto do IFSP em 

seu artigo 12 inciso IV, aprovado pela Resolucăo n”. 1 de 31 de agosto de 2009 do 

Conselho Superior, de acordo com a Lei n.” 9.394/96 em seu capitulo III, artigo 39; a 

Lei n.” 11.892/2008; a Resolucăo CNE/CES n.” 8/2007, o Parecer CNE/CEB n.” 

13/2011 e considerando a decisâo do Conselho Superior na reuniăo do dia 05 de marco 

de 2013, resolve: | 

Artigo 1* - Aprovar o processo de revalidacăo de diplomas pelo Instituto Federal de 

Educacăo, Ci&ncia e Tecnologia de Săo Paulo - IFSP, de cursos tâcnicos e tecnol6gicos 

emitidos por instituigăes educacionais estrangeiras que obedecerâ ăs normas fixadas 

nesta Resolucâo. 

Artigo 2" - Serăo revalidados pelo IFSP os diplomas emitidos por instituices 

educacionais estrangeiras de ensino tscnico e tecnol6gico, de acordo com a legislacăo 

vigente nos paises de origem desde que haja equivalância entre os cursos. 

Artigo 3" - Toda a documentacăo para o processo de revalidacăo de diploma de cursos 

t&cnicos e tecnologicos emitidos por instituicăes estrangeiras deverăo ser traduzidas 

para a lingua portuguesa, por meio de tradutor juramentado. 

Artigo 4” - Todo o processo de revalidacăo do diploma serâ instaurado mediante 

requerimento do interessado ao Reitor do IFSP, munido dos seguintes documentos: 

I. Original e cpia do Diploma a ser revalidado, autenticado pela Autoridade 
Consular Brasileira com sede no pais de origem. 

II. Original e c6pia do Hist6rico Escolar do curso que corresponde ao Diploma a 

ser revalidado, com as notas ou conceitos de aprovacăo, carga horâria das 

disciplinas e do curso devidamente autenticados pela Autoridade Consular 

Brasileira com sede no pais de origem. 

III. Original e c6pia do conteudo programătico das disciplinas cursadas, autenticado 

pela Autoridade Consular Brasileira com sede no pais de origem. 

IV. Original e câpia da comprovagăo do Ministerio da Educacăo ou equivalente de 

regular funcionamento da instituicăo e do curso, devidamente autenticada pela 

Autoridade Consular Brasileira. 

V. Original e c6pia do Certificado de Conclusăo do Ensino Msdio para os casos 

em que o Curso da Educacăo Profissional Tecnica de Nivel Mâdio năo 

contemple as disciplinas de formacăo geral, devidamente autenticado pela 

Autoridade Consular Brasileira. 

VI. Original e c6pia do documento de identidade com foto para os brasileiros. 

VII. Original e copia do Registro Nacional de Estrangeiro-RNE ou do protocolo do 

pedido de registro no Departamento de Policia Federal — para os estrangeiros. 

VIII. Original e copia da Certidăo de Casamento que deverâ ser apresentada quando o 

nome do interessado tenha sido alterado ap6s a expedicăo do diploma.



IX. Comprovante de pagamento do valor referente a revalida9ao estabelecido pelo 

Conselho Superior do IFSP. 

Paragrafo unico. Em se tratando de interessado que se enquadre como refugiado que 

nao possa exibir seu diploma e curriculo sera admitido o suprimento pelos meios de 

prova em direito admitidos. 

Artigo 5°. 0 interessado, ap6s cumprimento de todos os itens descritos no artigo 4°, 

devera protocolar o seu requerimento nas Coordenadorias de Registros Escolares em 

qualquer urn dos campi do IFSP ou na Gerencia de Registros Academicos, localizada na 

Pr6-Reitoria de Ensino do IFSP. 

§ 1 o - 0 periodo de recebimento dos pedidos sera definido pela Pr6-Reitoria de Ensino e 

os horarios de atendimento serao os indicados em cada campus e na Gerencia de 

Registros Academicos. 

§2° Ap6s recebimento da documenta9ao, os campi deverao realizar a abertura de 

processo no sistema e encaminha-lo a Pr6-Reitoria de Ensino, no prazo maximo de 

1 0( dez) dias. 

§ 3° Ap6s analise preliminar da documenta9ao realizada pela Gerencia de Registros 

Academicos, esta encaminhara a Pr6-Reitoria de Ensino - PRE que informara sobre o 

pedido de revalida9ao do diploma ao campus onde e ofertado o curso de interesse. 

§ 4° Ao campus selecionado cabera a atribui9ao da analise curricular realizada por uma 

Comissao de Professores da area especifica. 

Artigo 6°. A Dire9ao-Geral do campus designara uma Comissao de Professores para o 

fim especifico e a ela compete: 

I. Considerar a carga horaria cumprida pelo candidato e a sua compatibilidade 

com a carga horaria minima prevista nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos 

cursos tecnicos e tecnol6gicos; 

II. Verificar a compatibilidade entre os conteudos abordados do curso realizado no 

exterior com o que e oferecido no IFSP; 

III. Encerrar os procedimentos de revalida9ao quando a carga horaria do curso for 

inferior a 100% (cern por cento) da estabelecida pelo Conselho Nacional de 

Educa9ao; 

IV. Solicitar documenta9ao ou informa96es complementares que julgar necessarias. 

Artigo 7°. Se, no decorrer ou ap6s a analise curricular, houver duvidas sobre a 

revalida9ao, a comissao devera propor a realiza9ao de prova, em lingua portuguesa. 

§ 1°. Quando da indica9ao de prova pela Comissao, todo o processo deve vir instruido 

como programa, a data, locale horario de aplica9ao. 

§2°. A prova estabelecida pela Comissao devera ser realizada no prazo maximo de 

60(sessenta) dias, contados da data de ciencia do interessado. 

Artigo 8°. Sera encerrado o processo de revalida9ao de diploma, quando o requerente: 

I. Nao aceitar a realiza9ao da prova determinada pela Comissao. 

II. Nao comparecer nos dias e horarios estabelecidos para a real 

prova. 

IX. Comprovante de pagamento do valor referente ă revalidacăo estabelecido pelo 
Conselho Superior do IFSP. 

Parâgrafo unico. Em se tratando de interessado que se enquadre como refugiado que 

năo possa exibir seu diploma e curriculo seră admitido o suprimento pelos meios de 

prova em direito admitidos. 

Artigo 59. O interessado, ap6s cumprimento de todos os itens descritos no artigo 4, 

deverâ protocolar o seu requerimento nas Coordenadorias de Registros Escolares em 

qualquer um dos campi do IFSP ou na Gerencia de Registros Acadâmicos, localizada na 
Pr6-Reitoria de Ensino do IFSP. 

$ 1* - O periodo de recebimento dos pedidos serâ definido pela Pr6-Reitoria de Ensino e 

os horârios de atendimento serâo os indicados em cada campus e na Gerencia de 

Registros Acad&micos. 

$29 Ap6s recebimento da documentacăo, os campi deverăo realizar a abertura de 

processo no sistema e encaminhâ-lo ă Pr6-Reitoria de Ensino, no prazo mâximo de 

10(dez) dias. 

$ 3* Apos anâlise preliminar da documentagăo realizada pela Gerencia de Registros 

Acad&micos, esta encaminhară ă Pr6-Reitoria de Ensino - PRE que informară sobre o 

pedido de revalidacăo do diploma ao campus onde € ofertado o curso de interesse. 

$ 4” Ao campus selecionado caberă a atribuicăo da anâlise curricular realizada por uma 

Comissâo de Professores da ârea especifica. 

Artigo 6%. A Direcăo-Geral do campus designarâ uma Comissăo de Professores para o 

fim especifico e a ela compete: 
I. Considerar a carga horâria cumprida pelo candidato e a sua compatibilidade 

com a carga horâria minima prevista nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos 

cursos tâcnicos e tecnol6gicos; 

II. Verificar a compatibilidade entre os conteudos abordados do curso realizado no 
exterior com o que € oferecido no IFSP; 

III. Encerrar os procedimentos de revalidacăo quando a carga horăria do curso for 
inferior a 100% (cem por cento) da estabelecida pelo Conselho Nacional de 

Educacăo; 

IV. Solicitar documentagăo ou informacăes complementares que julgar necessârias. 

Artigo 7*. Se, no decorrer ou ap6s a anâlise curricular, houver duvidas sobre a 

revalidacăo, a comissăo deverâ propor a realizacăo de prova, em lingua portuguesa. 

$ 1*. Quando da indicacăo de prova pela Comissâo, todo o processo deve vir instruido 

com o programa, a data, local e horărio de aplicacăo. 
$2*. A prova estabelecida pela Comissăo deverâ ser realizada no prazo mâximo de 

6O(sessenta) dias, contados da data de ciencia do interessado. 

Artigo 8%. Seră encerrado o processo de revalidagăo de diploma, quando o requerente: 

Ă Nâo aceitar a realizacăo da prova determinada pela Comissâăo. | 

Il. Nâo comparecer nos dias e horârios estabelecidos para a realizacăo da 

prova. 
j



Artigo 9°. Concluido to do o processo de revalida9ao de diploma, a Comissao de 

A valia9ao elaborara parecer final , do qual deverao cons tar todos os procedimentos que 

foram adotados e que fundamentaram a decisao. 

Artigo 10. Quando as Diretrizes Curriculares Nacionais previrem a realiza9ao de 

estagio obrigat6rio, o interessado deveni apresentar comprova9ao de atividade 

profissional equivalente. 

Artigo 11. 0 IFSP deve pronunciar-se sobre o pedido de revalida9ao no prazo maximo 

de seis meses, contados da data de entrada na Gerencia de Registros Academicos, 

efetivando o registro de revalida9ao ou devolvendo a solicita9ao ao interessado com 

justificativa. 

Artigo 12. 0 diploma de cursos tecnicos e tecnol6gicos emitido sera apostilado e 

registrado na Gerencia de Registros Academicos da Pr6-Reitoria de Ensino - PRE, 

devendo o termo de apostila ser assinado pelo reitor. 

Paragrafo unico. A PRE do IFSP manteni registro, em livro proprio, dos diplomas 

apostilados na Gerencia de Registros Academicos. 

Artigo 13. Esta Resoluyao entrani em vigor t;a data de su ublica9ao. 

ARNALDO At GUSTO CIQUIELO BORGES 

Artigo 9. Concluido todo o processo de revalidacăo de diploma, a Comissâo de 

Avaliagăo elaborară parecer final, do qual deverâăo constar todos os procedimentos que 

foram adotados e que fundamentaram a decisăo. 

Artigo 10. Quando as Diretrizes Curriculares Nacionais previrem a realizacăo de 

estâgio obrigatorio, o interessado deveră apresentar comprovacăo de atividade 

profissional equivalente. 

Artigo 11. O IFSP deve pronunciar-se sobre o pedido de revalidagcăo no prazo mâximo 

de seis meses, contados da data de entrada na Gerância de Registros Acadâmicos, 

efetivando o registro de revalidacăo ou devolvendo a solicitacăo ao interessado com 
justificativa. 

Artigo 12. O diploma de cursos tecnicos e tecnol6gicos emitido seră apostilado e 
registrado na Gerância de Registros Acadâmicos da Pr6-Reitoria de Ensino — PRE, 

devendo o termo de apostila ser assinado pelo reitor. 

Parâgrafo unico. A PRE do IFSP manteră registro, em livro prâprio, dos diplomas 

apostilados na Gerencia de Registros Acadâmicos. 

Artigo 13. Esta Resolugăo entrară em vigor na data de sua publicagăo. 

  

ARNALDO AUGUSTO CIQUIELO BORGES


