
  

RESOLUÇÃO N.º 072/2021 - CONSEPE

  

Regulamenta, no âmbito da Uern, o
apos�lamento de diplomas de graduação
em Medicina expedidos por ins�tuições
estrangeiras.

 

A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – CONSEPE, DA UNIVERSIDADE DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e conforme
deliberação do Colegiado em sessão realizada em 10 de novembro de 2021,

 

CONSIDERANDO o convênio firmado entre a Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte –
Fuern e o Ins�tuto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep, com o escopo de
possibilitar, por meio de aprovação no Exame Nacional de Diplomas Médicos (REVALIDA), a revalidação
de diplomas de graduação em Medicina expedidos por ins�tuições estrangeiras;

 

CONSIDERANDO a Resolução nº 3, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Educação – Câmara
de Educação Superior (CNE/CES);

 

CONSIDERANDO a Portaria Norma�va nº 22, de 13 de dezembro de 2016, do Ministério da Educação
(MEC),

 

RESOLVE:

 

Art. 1º A Uern promoverá a anotação e o registro de diploma de graduação em Medicina expedido por
ins�tuições de ensino superior estrangeiras, na forma e condições previstas nesta Resolução.

 

Parágrafo único. A aprovação do requerente no Exame Nacional de Diplomas Médicos (REVALIDA) é
condição indispensável para o processo de anotação e registro citado no caput deste ar�go.

 

Art. 2º Será adotado na anotação e no registro do diploma de graduação em Medicina expedido por
ins�tuições de ensino superior estrangeiras a nomenclatura original do grau ob�do pelo requerente na
ins�tuição de origem, podendo, em casos excepcionais, constar grau afim u�lizado no Brasil.

 



Art. 3º A anotação constante no diploma será assinada pelo(a) reitor(a) da Uern, observando-se, no que
couber, a legislação brasileira.

 

Art. 4º O registro do diploma de graduação em Medicina expedido por ins�tuições de ensino superior
estrangeiras será averbado em livro próprio, pela Diretoria de Admissão, Registro e Controle Acadêmico –
Dirca/Proeg.

 

Art. 5º Será cobrada taxa rela�va ao pedido de anotação e registro de diploma de graduação em
Medicina expedido por ins�tuições estrangeiras, cujo valor corresponde ao Registro de Diploma de
outras IESs, constante na Tabela de Serviços e Documentos Acadêmicos, anexa à Resolução nº 18/2018-
CD.

 

Parágrafo único. A taxa citada no caput deste ar�go deve ser recolhida em conta bancária de �tularidade
da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – Fuern.

 

Art. 6º O pedido de anotação e registro de diploma de graduação em Medicina expedido por ins�tuições
estrangeiras deverá ser protocolado na Diretoria de Admissão, Registro e Controle Acadêmico –
Dirca/Proeg.

 

§1º O pedido de anotação e registro de diploma deverá ser efetuado por meio do preenchimento e envio
do formulário constante no Anexo Único desta Resolução, acompanhado de todos os documentos nele
especificados.

 

§2º A ausência de qualquer documento e/ou procedimento descrito no formulário acarretará a
interrupção do processo de anotação e registro, devendo a Dirca/Proeg no�ficar o requerente e es�pular
prazo para apresentação do documento ou atendimento do procedimento.

 

§3º Caso o requerente não cumpra a medida no prazo es�pulado pela Dirca/Proeg, o processo de
anotação e registro será arquivado.

 

§4º A anotação e o registro da revalidação do diploma de graduação em Medicina expedido por
ins�tuição estrangeira será realizado em até 60 (sessenta) dias após a apresentação de todos os
documentos relacionados no formulário.

 

Art.7º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

Sala das Sessões dos Colegiados, Mossoró-RN, em 10 de novembro de 2021.
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REQUERIMENTO DE ANOTAÇÃO E REGISTRO DE DIPLOMA DE MEDICINA (formulário)

 

Documento assinado eletronicamente por Cicília Raquel Maia Leite, Presidente(a) do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão, em 11/11/2021, às 14:15, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 11966488
e o código CRC E764D884.

 

 

Referência: Processo nº 04410023.004114/2021-87 SEI nº 11966488

https://www.uern.br/controledepaginas/proeg-formularios/arquivos/0973resolua%C2%A7a%C2%A3o_na_072_2021_consepe_regulamenta_no_a%C2%A2mbito_da_uern_apostilamento_de_diplomas_de_graduaa%C2%A7a%C2%A3o_em_medicina_expedidos_por_instituia%C2%A7a%C2%B5es_estrangeiras_anexo.pdf
http://portalsei.rn.gov.br/arquivos/Dec.%20n%C2%BA%2027.685-2018%20-%20Institucionaliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20SEI%20RN.pdf
http://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

