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I. RELATÓRIO

O processo versa sobre o pedido de reconhecimento de diploma da senhora ALBERTO PERSIO ALVES
EWERTON. O Mestrado Acadêmico foi realizado no Ins tuto Superior de Contabilidade e
Administração do Porto – Portugal, o qual lhe conferiu o Título de MESTRE EM ASSESSORIA DE
ADMINISTRAÇÃO. O REQUERENTE solicita reconhecimento do diploma pela Fundação Universidade
Federal de Rondônia em função de exis r equivalência com o Programa de Mestrado em
Administração. A solicitação está cadastrada na Plataforma Carolina Bori sob processo
00699.2.24057/04-2020 e número de solicitação 61639. Apensados estão os documentos: Dados
pessoais e Documentos de iden ficação; Cópia digital em pdf do histórico escolar e diploma
devidamente apos lado pelo Ins tuto Superior de Contabilidade e Administração do Porto – Portugal;
Ata de defesa pública de dissertação e Cópia da dissertação(ambos em pdf); Descrição das a vidades
de pesquisa realizadas, assinada digitalmente pelo requerente; Comprovante de publicação de
pesquisa; Informações Ins tucionais do local onde fora realizada a Pós-Graduação (inserida como
documentação suplementar); Declaração de auten cidade do requerente em relação aos documentos
por ele apensados ao processo (inserido como documento adicional), assinado e datado de
11/03/2020; Programas das disciplinas; Curriculum ORCID da Orientadora e membros da Banca
Examinadora; Requerimento Pessoal assinado datado de11/03/2020, em pdf, além da comprovação do
pagamento da GRU.

Por ocasião da 86ª Seção extraordinária da Câmara de Pós-Graduação, o Conselho entendeu ser
necessária a re rada do processo da pauta para saneamento de informações referente a
admissibilidade do mesmo, sendo encaminhado através do despacho 0480516 à CARRD, esta por sua
vez, através do documento 0482349 emi u o despacho saneador admi ndo o pedido de
reconhecimento de diploma do requerente, anexando também ao processo cópia da resolução
531/2018/CONSEA/UNIR (0482888) e a Portaria Normativa 22/2016/MEC (0482889).

A SECONS através do despacho 0483400 de 26/08/2020 encaminhou até a presidência da CamPG para
instruções. Através do despacho 0486412 de 31/08/2020 a presidência indicou a conselheira Luciene
Ba sta para análise e parecer. A SECONS encaminhou para a conselheira em 03/09/2020 através do
despacho 0489324.

Em função do vencimento do mandato de diretora da profa Luciene Ba sta, que a tornava conselheira

Parecer 19 (0496099)         SEI 99916751h.000003/2020-20 / pg. 1



no CONSEA, houve a necessidade de outra relatoria, a qual este presidente assumiu como prerrogativa
e submeterá ao Conselho da Câmara de Pós-Graduação para apreciação.

 

II. FUNDAMENTAÇÃO

Os pedidos de Reconhecimento de Diploma estrangeiro estão sob a égide da Portaria
Normativa 22/MEC de 13 de dezembro de 2016, Resolução 3/CNE/MEC de 22 de junho de
2016. No âmbito da Fundação Universidade Federal de Rondônia, a Resolução
531/2018/CONSEA/UNIR de 12 de julho de 2018.

Considerando que o motivo anterior impeditivo à manifestação da CamPG estava no fato de
uma interpretação equivocada na CARRD no sentido de entendimento diferente para dois
processos semelhantes, porém devidamente sanado através do documento 0482349 de
26/08/2020:

O presente processo, tramita na qualidade de tramitação simplificada, por se enquadrar nos
termos elencados pela Portaria Normativa nº 22/2016/MEC, que sejam:

Art. 33. A  tramitação simplificada dos pedidos de reconhecimento de diplomas aplica-se
exclusivamente aos casos definidos nesta Portaria e na forma indicada pela Resolução CNE/CES n®
3, de 2016.

[...]

Art. 36. A  tramitação simplificada aplica-se: I - aos diplomas oriundos de cursos ou programas
estrangeiros indicados na lista específica produzida pelo MEC e disponibilizada por meio da
Plataforma Carolina Bori;

[...]

§ 2- A  lista a que se refere o inciso I deste ar go abrangerá cursos ou programas que já foram
subme dos a três análises por ins tuições reconhecedoras diferentes e que o reconhecimento
tenha sido deferido de forma plena, sem a realização de atividades complementares.

Ressalte-se que, após consulta no site http://plataformacarolinabori.mec.gov.br/consulta-
publica/instituicaoestrangeira/listar-processos-finalizados/6898, foi verificado que houveram pelo
menos 3 (três) análises por ins tuições reconhecedoras diferentes onde os pedidos foram acatados
sem quaisquer ressalvas.

Portanto, por atender critérios obje vos estabelecidos em legislação per nente, a Comissão de
Admissibilidade Revalidação e Reconhecimento de Diplomas, no uso das atribuições estabelecidas
pelo Art. 9º, I da Resolução 531/2018/CONSEA/UNIR, admite o presente pedido de reconhecimento
de diploma.

 

Atenciosamente,

 

Comissão de Admissibilidade Revalidação e Reconhecimento de Diplomas

Membros

Observou-se os requisitos cumpridos por ocasião da inserção documental na plataforma
Carolina Bori (Processo 00699.2.24057/04-2020), bem como o atendimento ao que expressa a
Portaria normativa N. 22/MEC de 13/12/2016 Arts. 33 a 36, e consulta ao link na plataforma
Carolina Bori http://plataformacarolinabori.mec.gov.br/consulta-
publica/instituicaoestrangeira/listar-processos-finalizados/6898

Também cumpridos o estabelecido pela Resolução 531/2018/CONSEA/UNIR de 12 de julho de
2018.

III. CONCLUSÃO

1. Face ao exposto e tratar-se de tramitação simplificada, sou de parecer FAVORÁVEL ao
pedido de Reconhecimento do diploma.
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À consideração superior.

 

Prof Dr Petrus Luiz de Luna Pequeno

Presidente/Conselheiro

Documento assinado eletronicamente por PETRUS LUIZ DE LUNA PEQUENO, Conselheiro(a),
em 15/09/2020, às 15:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0496099 e o código CRC AA19B854.

Referência: Proces s o nº 99916751h.000003/2020-20 SEI nº 0496099
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO

DESPACHO DECISÓRIO Nº 17/2020/CAMPG/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR

  

Processo nº 99916751h.000003/2020-20

Interessado: @interessados_virgula_espaco@

  

Conselho Superior Acadêmico- CONSEA

A SER APRECIADO PELA PRESIDÊNCIA DOS CONSELHOS SUPERIORES

Parecer: 19/2020/CAMPG/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR

Assunto: Pedido de Reconhecimento de Diploma Estrangeiro Modo Simplificado - Processo Plataforma Carolina Bori 00699.2.24057/04-2020

Interessado: ALBERTO PERSIO ALVES EWERTON

Relator(a): Conselheiro Petrus Luiz de Luna Pequeno

 

Decisão da câmara:

Na 88ª sessão ordinária, em 24-09-2020, por unanimidade, a câmara aprovou o parecer em tela.

 

CONSELHEIRO PETRUS LUIZ DE LUNA PEQUENO
Câmara de Pós-Graduação - CAMPG

Presidente
 

Documento assinado eletronicamente por PETRUS LUIZ DE LUNA PEQUENO, Conselheiro(a),
em 29/09/2020, às 10:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0503918 e o código CRC 3833DF91.

Referência: Process o nº 99916751h.000003/2020-20 SEI nº 0503918
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO

TERMO DE DECLARAÇÃO

  

 

  

HOMOLOGO o Parecer de nº 19/2020/CAMPG/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR -
documento 0496099 - e Despacho Decisório nº 17/2020/CAMPG/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR
- documento 0503918, contidos no processo em tela.

 

ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT
Conselho Superior Acadêmico - CONSEA

Conselheiro-Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em
29/09/2020, às 18:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0505009 e o código CRC B6CDDF10.

Referência: Proces s o nº 99916751h.000003/2020-20 SEI nº 0505009
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