
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

                                       
 
 

PORTARIA Nº 364, DE 05 DE JULHO DE 2018. 
 
 

O PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE LAVRAS, no uso de suas atribuições regimentais e considerando a 

Resolução CEPE nº 120, de 20 de junho de 2017, que estabelece normas para 

revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos 

estrangeiros de ensino superior 

 

RESOLVE: 

 
Art. 1° Tornar público o número máximo de solicitações de 

revalidação de diploma de graduação estrangeiro admitidas simultaneamente para 

cada um dos cursos de graduação reconhecidos da Universidade Federal de 

Lavras no ano letivo de 2018, conforme consta no anexo desta Portaria.  

 

Art. 2º As solicitações serão recebidas até o limite de vagas 

disponíveis para cada curso.  

 

§1° A relação do número de solicitações em tramitação será 

divulgada no sitio eletrônico da PRG. 

§2º Ocupadas todas as vagas para determinado curso, caso 

haja interessados, será constituída uma lista de espera.  

§3º No caso de indeferimento da solicitação por quaisquer dos 

motivos indicados no artigo 3º da Resolução CEPE nº 120/2017, a vaga para 

solicitação será liberada, podendo o próximo candidato da lista de espera realizar 

sua inscrição.  

 



Art. 3º As solicitações já recebidas no ano de 2018 não serão 

computadas para o cálculo do limite de cada curso. 

 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

 
 
 
 
 

 

RONEI XIMENES MARTINS 
Pró-Reitor de Graduação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO DA PORTARIA PRG Nº 364/2018 
 

Relação de cursos da UFLA com possibilidade de solicitação de revalidação de diploma e 
o quantitativo máximo de pedidos que serão avaliados simultaneamente 

 

Curso 
Limite de solicitações de revalidação a serem 

analisadas  

Administração 1 

Administração Pública 1 

Agronomia 1 

Ciência da Computação 1 

Ciências Biológicas (Bacharelado) 1 

Ciências biológicas (Licenciatura) 1 

Direito 1 

Educação física (Bacharelado) 1 

Educação física (Licenciatura) 1 

Engenharia Agrícola 1 

Engenharia Ambiental e Sanitária 1 

Engenharia de Alimentos 1 

Engenharia de Controle e Automação 1 

Engenharia Florestal 1 

Filosofia 1 

Física (Licenciatura) 1 

Letras (Licenciatura) 1 

Matemática (Licenciatura) 1 

Medicina 1 

Medicina Veterinária 1 

Nutrição 1 

Química (Bacharelado) 1 

Química (Licenciatura) 1 

Sistemas de Informação 1 

Zootecnia 1 

 

 

 


