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Introdução

INTRODUÇÃO

Se você está pensando em fazer um curso
em uma instituição de ensino estrangeira,
uma das principais dúvidas que podem
surgir é sobre a validação do diploma
no Brasil. Afinal, quando decidimos nos
especializar, além de ganharmos mais
conhecimentos e habilidades, estamos
pensando em todos os benefícios que essa
escolha vai nos trazer.
Posso dizer que cursar a graduação ou a pósgraduação em uma instituição estrangeira
é um peso a mais no currículo, devido à
competitividade do mercado de trabalho
e à crescente busca por profissionais
qualificados internacionalmente.
Aqueles que têm esse diferencial são mais
valorizados pelas organizações e mais
visados pelos recrutadores.

INTRODUÇÃO

Para conquistar um diploma em uma instituição de ensino estrangeira, é necessário, antes de tudo,
encontrar um curso e uma universidade que atendam aos seus objetivos. Algumas delas contam com
recursos tecnológicos e plataformas EAD, que permitem que estudantes tenham acesso ao conteúdo de
maneira 100% online de onde estiverem, o que aumenta as possibilidades de escolha.
Mesmo que o conteúdo seja transmitido
online e na sua língua nativa, o diploma
é emitido no país em que a instituição é
vinculada. Para que ele seja validado no Brasil,
é preciso passar por um processo específico.
Esse é justamente o foco deste e-book, que
tem a missão de esclarecer todas as suas
dúvidas sobre a validação de diplomas no
Brasil e mostrar como isso pode ser feito,
passo a passo, além de dar algumas dicas que
vão facilitar o percurso.

É realmente necessário
validar o diploma
estrangeiro no Brasil?

É REALMENTE NECESSÁRIO VALIDAR O DIPLOMA ESTRANGEIRO NO BRASIL?

Um diploma estrangeiro, seja de graduação, seja
de mestrado ou doutorado, tem a sua validade
relacionada à licença da instituição de ensino e
à legislação do país ao qual ela está vinculada.
A validação do diploma significa que o governo
brasileiro o considerou equivalente aos emitidos
aqui. Mas no que isso implica?

Algumas instituições de ensino particulares
admitem professores com títulos de universidades
estrangeiras, sem exigir que seus diplomas sejam
validados no Brasil. Isso significa que, nesse
contexto, o reconhecimento do diploma não é
decisivo para pessoas que ministram ou querem
ministrar aulas em universidades privadas.

Para Mestres e Doutores exercerem a docência
nas universidades públicas, é preciso que o
diploma seja reconhecido no Brasil, o que
também conta para a promoção no plano de
carreira das instituições de ensino superior
brasileiras. Se o estudante pretende ministrar
aulas em cursos superiores, é importante ter o
seu diploma validado.

Em qualquer carreira pública, na área da educação
ou em outra, em que o mestrado e o doutorado
contam pontos no ingresso por concurso público
ou na evolução da carreira, é indispensável o
reconhecimento do título junto ao governo
brasileiro. Então, se o estudante almeja seguir uma
carreira pública, é interessante ter o seu diploma
validado no país.

É REALMENTE NECESSÁRIO VALIDAR O DIPLOMA ESTRANGEIRO NO BRASIL?

O título de Mestre ou Doutor em uma
universidade estrangeira tem muito valor
para o mercado de trabalho, uma vez que
demonstra que o executivo tem uma visão
global dos negócios e que suas habilidades são
reconhecidas internacionalmente. No universo
corporativo, o reconhecimento do título, na
grande maioria das vezes, não é exigido.
Diplomas de cursos de graduação, como
computação, administração e economia, não
precisam ser revalidados no Brasil. Já os de
cursos como medicina, direito e contabilidade
precisam ser revalidados para que os
profissionais possam atuar em território nacional.
A regulamentação da profissão é o que vai definir
a exigência de ter um diploma validado ou não.

É REALMENTE NECESSÁRIO VALIDAR O DIPLOMA ESTRANGEIRO NO BRASIL?

Para prestar um concurso público na área da
graduação, também é necessário revalidar
o diploma estrangeiro. Afinal, esse é um dos
documentos solicitados nos editais para as
carreiras públicas. Por outro lado, geralmente,
a maioria das empresas privadas só exige a
validação do diploma se for obrigatória, de acordo
com regulamentação da profissão.
Então, a validação do diploma pode ou não ser
necessária, cabendo ao estudante avaliar as suas
necessidades e os seus objetivos. Se, no seu caso,
o reconhecimento do diploma é importante, e
você quer saber como proceder, continue a
leitura e entenda o passo a passo para ter o seu
diploma válido no Brasil.

Qual é procedimento para
reconhecer um diploma
estrangeiro no Brasil?

QUAL É PROCEDIMENTO PARA RECONHECER UM DIPLOMA ESTRANGEIRO NO BRASIL?

No ano de 2016, foi inaugurado o portal Carolina Bori, que é uma plataforma criada pelo Ministério da
Educação, com a finalidade de gerir os processos de revalidação e reconhecimento de diplomas estrangeiros
no Brasil. Ela oferece mais interatividade entre as partes interessadas e proporciona informações unificadas e
claras para quem busca esses recursos.
Uma resolução do mesmo ano esclareceu os termos “revalidação” e “reconhecimento”, que são duas coisas
diferentes. A revalidação de diploma é aplicável para a validação de diplomas emitidos no exterior, como os
cursos de graduação, e o reconhecimento de diploma é aplicável apenas para os cursos de mestrado e doutorado.
Também em 2016, o Brasil passou a seguir a convenção da Apostila Haia. Sua finalidade é comprovar de
maneira prática a legitimidade da documentação necessária para o reconhecimento ou a revalidação do
diploma, eliminando a necessidade de o estudante procurar o consulado.

Essa medida conta com a participação de 112 países que permitem o reconhecimento dos documentos
brasileiros no exterior, assim como estrangeiros aqui no país. Com todas essas mudanças, ficou mais fácil
conseguir a validação do diploma emitido no exterior, o que beneficiou os estudantes que têm interesse em
estudar em uma universidade estrangeira.

QUAL É PROCEDIMENTO PARA RECONHECER UM DIPLOMA ESTRANGEIRO NO BRASIL?

COMO RECONHECER O MEU DIPLOMA ESTRANGEIRO NO BRASIL?
Os diplomas de mestrado ou doutorado podem ser reconhecidos em qualquer universidade brasileira,
pública ou particular, desde que ela seja credenciada e tenha o curso avaliado, autorizado e reconhecido, no
mesmo nível e na mesma área do conhecimento ou equivalente, pela CAPES/MEC, que é o órgão responsável
pela pós-graduação no Brasil.
O interessado é responsável por
encontrar uma universidade
que possa reconhecer seu
diploma. Depois de encontrar a
instituição certa, deve encaminhar
a documentação necessária
e aguardar a decisão final do
processo, que passa por uma
comissão incumbida de comprovar
a equivalência dos cursos.

QUAL É PROCEDIMENTO PARA RECONHECER UM DIPLOMA ESTRANGEIRO NO BRASIL?

Existe um prazo para o reconhecimento do diploma estrangeiro no Brasil?
Não há um tempo limite para o estudante solicitar o reconhecimento do diploma no Brasil. Mas, quando
ele entra com o pedido, a universidade tem um período para comunicar a decisão final. De acordo com a
Resolução CES/CNE - 03/2016, o prazo para o reconhecimento do diploma é de, no máximo, 180 dias.
Antes, esse tempo poderia demorar mais de um ano. Era necessário buscar universidades com o edital
em aberto na sua área de atuação, pagar as taxas e aguardar. Mas o procedimento ficou mais ágil
após as mudanças do ano de 2016 e favoreceu a todos.

Existe também a tramitação simplificada com prazo de até 60 dias contados a partir da data de entrega
da documentação. A diferença entre as tramitações está na complexidade da verificação dos documentos
destinados a comprovar a equivalência dos cursos de ambas as instituições.

QUAL É PROCEDIMENTO PARA RECONHECER UM DIPLOMA ESTRANGEIRO NO BRASIL?

Quais documentos são necessários para o reconhecimento do diploma estrangeiro no Brasil?
Cada instituição de ensino pode exigir uma documentação específica, porém alguns documentos são comuns:
» formulário de dados pessoais;
» cópia do diploma autenticado pela universidade estrangeira e autenticado pela autoridade
consular competente;
» cópia do exemplar da dissertação ou trabalho de conclusão final, com registro de ata de aprovação da
banca examinadora;
» nome dos participantes da banca e orientador, acompanhados de currículos resumidos;
» cópia histórico escolar autenticado pela universidade estrangeira e autoridade consular competente;
» descrição e cópia da pesquisa realizada.

QUAL É PROCEDIMENTO PARA RECONHECER UM DIPLOMA ESTRANGEIRO NO BRASIL?

Existe uma taxa para o reconhecimento
do diploma estrangeiro no Brasil?
Para reconhecer o diploma no Brasil, há
uma taxa inicial de abertura do processo
que abrange a parte da avaliação da
documentação e, depois, a taxa da titulação.
Esse valor depende da instituição de ensino
e do título a ser validado.
É importante ter em mente que essas regras
são para os cursos stricto sensu, como o
mestrado e o doutorado. O processo é
diferente na validação de um diploma na
pós-graduação lato sensu. Para ter o diploma
revalidado nesse caso, o estudante deverá
apresentar um trabalho de conclusão ou uma
dissertação, conforme o que é solicitado na
universidade brasileira.

QUAL É PROCEDIMENTO PARA RECONHECER UM DIPLOMA ESTRANGEIRO NO BRASIL?

COMO REVALIDAR O MEU DIPLOMA ESTRANGEIRO NO BRASIL?
Os diplomas de graduação só podem ser revalidados em universidades públicas que possuem um curso de
graduação na mesma área ou equivalente. É formada uma comissão com a função de analisar e comparar
a compatibilidade curricular e a carga horária do programa cursado na universidade estrangeira com o que é
desenvolvido na instituição brasileira.
A revalidação pode ser negada ou concedida. Se concedida, a universidade brasileira fará o apostilamento; se
negada, ela deve esclarecer explicitamente qual foi o motivo da negativa. Nesse caso, o interessado pode encontrar
outra universidade que tenha um curso equivalente ao que fez no exterior e proceder com um novo pedido.

QUAL É PROCEDIMENTO PARA RECONHECER UM DIPLOMA ESTRANGEIRO NO BRASIL?

Quais documentos são necessários para a revalidação do diploma estrangeiro no Brasil?
Cada instituição de ensino pode exigir uma documentação específica, porém alguns documentos são comuns:
» diploma a ser reconhecido;
» histórico acadêmico e ementa do curso;
» tradução juramentada do diploma e do histórico, se for o caso;
» requerimento dirigido ao Reitor;
» documentos pessoais — RG, CPF, comprovante de residência e de quitação de obrigações com a
legislação eleitoral e militar, quando é o caso;
» comprovante de recolhimento de taxa.

QUAL É PROCEDIMENTO PARA RECONHECER UM DIPLOMA ESTRANGEIRO NO BRASIL?

Existe um prazo e uma taxa para a revalidação do diploma estrangeiro no Brasil?
Não há um prazo para solicitar a revalidação do diploma, mas existe uma taxa para encaminhar o processo,
que varia de acordo com a instituição.

Como a Must
University pode ajudar
nesse sentido?

COMO A MUST UNIVERSITY PODE AJUDAR NESSE SENTIDO?

A MUST University é uma universidade americana que é regularmente autorizada para atuar no Brasil com
cursos online e presenciais. Ela possui um setor de apoio no Brasil, localizado no estado de São Paulo, na
cidade de Campinas, e conta com uma equipe especializada no reconhecimento de diplomas no Brasil.
Essa equipe está pronta para auxiliar você com todos
os trâmites burocráticos do reconhecimento do diploma
dos cursos de mestrado que oferece, pois tem o know
how de cada etapa do processo. Assim, a sua conquista
do diploma em uma universidade estrangeira depende
só do seu empenho. Você não precisa preocupar-se com
legislações e trâmites legais.
Outra vantagem em contar com a Must University são os
convênios com universidades brasileiras, além dos que
ela já tem e dos que estão nas fases finais de assinaturas.
Com tudo isso, você tem a garantia e a segurança de
que o diploma de pós-graduação stricto sensu do curso
escolhido por você será reconhecido no Brasil.

Conclusão

CONCLUSÃO

Ter um diploma de uma universidade estrangeira é um importante diferencial para a carreira. As empresas buscam
profissionais com uma visão abrangente do mercado, pois vivências e experiências internacionais formam executivos
com repertórios amplos e com habilidades para tomar decisões estratégicas, analisando os diversos cenários e contextos.
Profissionais com diplomas estrangeiros são muito valorizados na carreira acadêmica. Os docentes que
participam ativamente da academia têm uma rotina ativa na apresentação de artigos e em viagens a
congressos. As universidades procuram profissionais que, além dos títulos de Mestre e Doutor, trazem no
currículo experiências internacionais reconhecidas.

Com a tecnologia e as modernas plataformas EAD, hoje em dia, é simples cursar um programa de mestrado nas
melhores instituições, inclusive nas estrangeiras. Além da facilidade de acesso, também tem a possibilidade de
avaliar junto às universidades a possibilidade de ingressar em um Scholarship Programa.
Se você tem interesse no título de Mestre de uma universidade estrangeira e quer estudar de maneira 100%
online e na sua língua nativa, há excelentes oportunidades para você na Must University. Além de contar com
profissionais experientes e super qualificados, você tem acesso a uma equipe atenciosa e presente, que vai ajudar
em todas as fases do processo, principalmente no reconhecimento do diploma.

Somos uma Universidade Americana, desde
2017 no mercado, com currículo inovador,
atualizado e internacional. Por isso essa
é sua chance de conquistar um diploma
internacional, seja para aperfeiçoamento,
seja para ter a chance de disputar um bom
emprego ou ter a ascensão social nos EUA.
Para os brasileiros que residem no Brasil, essa
é a oportunidade que faltava para conquistar
também um diploma americano de mestrado,
pois, na c, você escolhe se quer estudar em
Inglês, Português e Espanhol.

