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INSTRUÇÃO NORMATIVA PROPGPI Nº 026, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

Institui e regulamenta a emissão e entrega 

dos certificados de conclusão de cursos de 

pós-graduação lato sensu da UNIRIO. 

 

 A Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação da Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, por meio da Diretoria de Pós-Graduação – DPG, no exercício 

de suas atribuições legais e regulamentares e, considerando o Regimento Geral dos Cursos de Pós-
Graduação Lato Sensu da UNIRIO, 

 
 

RESOLVE: 

 

 

Art.1º Instruir os atos e documentos relacionados ao encaminhamento dos pedidos de emissão 

e entrega de certificado de conclusão de curso lato sensu. 

 

Art.2º Os certificados de conclusão de curso somente serão confeccionados no caso de 

integralização do curso. 

 

I. É condição imprescindível para a confecção do certificado de conclusão de 

curso a regularidade dos dados do discente no Sistema de Informações para 

Ensino (SIE). 

II. As coordenações de curso e as secretarias acadêmicas são responsáveis pelo 

preenchimento das informações do discente no SIE. 

 

Art.3º Para emissão do certificado de conclusão de curso, é obrigatório o envio à DPG do 

histórico escolar emitido pelo SIE (aplicação 11.02.05.99.42) e assinado pela Coordenação de Curso 

 

Art.4º Os prazos para a confecção dos certificados de conclusão de curso por parte da DPG 

serão: 

I. Prazo mínimo de 15 (quinze) dias úteis; 

II. Prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis. 

 

§ 1º Os prazos citados não se aplicam à confecção dos certificados dos discentes que não 

estejam regulares no SIE. 

 

§ 2º O discente que se encontre na condição referida no § 1º deve solicitar a regularização de 

sua situação no SIE à respectiva secretaria acadêmica. 

 

§ 3º A confecção dos certificados será iniciada após o agendamento para retirada conforme 

artigo 5º. 

 

Documento assinado eletronicamente nos moldes do art. 10 da MP 2200/01 e Lei 14063/20
[Hash SHA256] f784f1128f7823431ab5bb35bf64d856c7b5572f7d95a0daa4956ca71b3c530a



 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação - PROPGPI 

 

Av. Pasteur, 296, Urca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.290-240 
(21) 2542-7716 – 2542-7759-  propgpi@unirio.br 

www.unirio.br/propg 
 
 

Art.5º É responsabilidade do discente entrar em contato com a DPG por meio do e-mail 

certificadolatosensu.dpg@unirio.br para agendamento de dia e horário para sua retirada. 

 

§1º Data e horário para o agendamento estão disponíveis em 

http://www.unirio.br/propg/diretoria-de-pos-graduacao-2/calendarios; 

  

§ 2º Uma vez que o requerente não compareça na data e horário estipulados pela DPG, este 

deverá enviar e-mail solicitando a disponibilidade de nova data e horário para a retirada do 

certificado. 

 

§ 3º A tolerância máxima de 15 (quinze) minutos de atraso em relação ao horário informado 

será respeitada. 

 

§ 4º É de inteira responsabilidade do requerente a visualização dos comunicados enviados pela 

DPG ao e-mail utilizado por este para envio da solicitação de confecção do certificado.  

 

§ 5º. Caso o requerente não possa comparecer para a retirada do certificado, poderá enviar ao 

e-mail certificadolatosensu.dpg@unirio.br uma procuração conforme modelo disponível em 

http://www.unirio.br/propg/diretoria-de-pos-graduacao-2/formularios-e-modelos/cursos-lato-

sensu/procuracao-para-retirada-de-certificado/view  

 

 

Art.6º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Interno 

da UNIRIO e revoga a Instrução Normativa PROPGPI nº 1 de 02 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Anderson Junger Teodoro 

Pró-Reitor em exercício. 

SIAPE 1809309 

 

 

 

TTDD: 002.01 
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Datas e horários baseados em Brasília, Brasil 

Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON) 

Certificado de assinaturas gerado em 

 

Os registros de assinatura presentes nesse documento pertencem única e exclusivamente a esse envelope. 

Documento final gerado e certificado por  

Documento em conformidade com o padrão de assinatura digital ICP-Brasil e 

validado de acordo com o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

18/11/2021 às 13:45:22

IN PROPGPI 026/2021-Institui e regulamenta emissão de certificado PG LS
Data e Hora de Criação: 18/11/2021 às 10:44:06

Documentos que originaram esse envelope:

- IN PROPGPI 026 2021 0_Institui e regulamento emissão de certificado PG LS.docx (Documento Microsoft Word) - 2 página(s)
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ASSINADO - Anderson Junger Teodoro (anderson.j.teodoro@unirio.br)

Data/Hora: 18/11/2021 - 13:45:22, IP: 177.12.44.154, Geolocalização: [-22.900085, -43.098737]
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