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DOCUMENTAÇÃO DE CONCLUSÃO PARA EMISSÃO DE DIPLOMA 

 

Olá caro formando do IEP, parabéns! 
 

Chegamos ao final desta etapa e está na hora de solicitar seu diploma. 

Para tanto, é importante que tenha em mente a documentação necessária 

para efetivar a solicitação de seu diploma. Veja a lista ao final! 

 

Antes, fique sabendo! 

 
Analisando a legislação em vigor, podemos concluir que não existe no 

Brasil a delimitação de prazo para emissão do diploma de conclusão de cursos 

superiores e/ou aperfeiçoamento nos diplomas legais vigentes. 

Isso não significa, evidentemente, que as instituições de ensino conveniadas 

ao IEP irão retardar, injustificadamente, a emissão e entrega do referido 

documento, muitas vezes indispensável para que o concluinte possa integrar-se ao 

mercado de trabalho, inclusive, vale lembrar o disposto no artigo 48 da LDB (Lei 

n° 9.394/1996): 

“Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, 

quando registrados, terão validade nacional como prova da 

formação recebida por seu titular.” 

 
Verifica-se, portanto, que o recebimento do diploma, devidamente 

registrado, é condição essencial para que o concluinte possa, enfim, ingressar no 

sonhado mercado de trabalho, bem como para dar prosseguimento à vida 

acadêmica. A falta de expressa previsão legal para emissão e entrega dos diplomas 

não exime as instituições de ensino superior de estabelecerem, em seus 

regramentos internos, os prazos e procedimentos para que tais providências sejam 

adotadas. É certo, ainda, que esses prazos não podem ser demasiado alongados, 

sob pena de restar caracterizado empecilho à evolução profissional e acadêmica 

dos concluintes. 
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Porém deve-se atentar, e parece claro, que as instituições que possuem 

prerrogativa de autonomia universitária para emitir e registrar seus próprios 

diplomas necessitem de prazos mais curtos para atendimento a esta questão. Já as 

instituições não-universitárias, a exemplo do IEP, necessitam submeter seus 

diplomas ao registro por universidades credenciadas, públicas ou privadas, como 

expressamente previsto no artigo 1º da Resolução CES/CNE n° 12/2007, verbis: 

 
“Art. 1º Os diplomas dos cursos de graduação e seqüenciais de 

formação específica expedidos por instituições não- 

universitárias serão registrados por universidades 

credenciadas, independentemente de autorização prévia deste 

Conselho.” 

 
Natural, portanto, que nesses casos o prazo seja um pouco mais elástico, em 

virtude da dependência da prática de atos de registro por terceiro, qual seja, a 

universidade credenciada responsável pelo registro dos diplomas da instituição 

não-universitária que os emite, observado ainda o tramite legal da entrega e 

verificação de documentos essencialmente indispensáveis para emissão deste 

diploma. 

De qualquer forma, é importante que o regramento interno das instituições 

de ensino superior contemple a previsão do prazo a ser observado para emissão e 

registro dos diplomas de seus cursos superiores, firmamos em parceria com as 

instituições emitentes dos diplomas o prazo máximo de 90 dias, a partir da 

finalização das disciplinas de carga horária, aprovação do Trabalho de Conclusão 

de Curso e envio da documentação obrigatória necessária. 

Tendo em vista facilitar o processo de emissão dos diplomas, enviamos toda 

a documentação digitalizada juntamente ao pedido de de verificação e nota do 

Trabalho de Conclusão de Curso direto no sistema informatizado das instituições 

parceiras do IEP. 
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Desta forma, assim que recebemos sua nota do TCC já estaremos com o 

processo encaminhado para emissão do diploma, restando apenas aguardar a 

emissão e encaminhamento via correios. 

Então não perca tempo, assim que depositar o arquivo final do Trabalho 

de Conclusão de Curso, gravado em um CD no formato PDF, o aluno deverá 

entregar também a documentção solicitada para emissão do diploma. 

 

 
Documentação necessária para solicitação do Diploma: 

 

1. Carteira de Identidade (Cópia simples) 

2. Titulo de Eleitor (Cópia Simples) 

3. Comprovante de Cadastro de Pessoa Física - CPF (Cópia simples) 

4. Foto 3x4 (1 unidade recente) 

5. Comprovante de Residência (Cópia simples) 

6. Diploma do Ensino Médio(Cópia Autenticada) 

7. Histórico Escolar do Ensino Médio (Cópia Autenticada) 

8. Certidão de Nascimento ou Casamento (Cópia Autenticada) 

 

 

 

 
Equipe de Organização do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 

 

 

 

 

 

 

 

 


