
 

 

INFORMATIVO / COMUNICADO GERAL Nº 002/2022 
 

 
AOS CANDIDATOS DO PROCESSO DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS DE GRADUAÇÃO EXPEDIDOS POR IES  ESTRANGEIRA 

(ORDINÁRIO) – REFERENTE AO EDITAL CPRD/REVALIDAÇÃO Nº 01/2021 
(SUBJUDICE) – NOTA TÉCNICA Nº 001/2021 – CPRD/UNIRG 

 
 

A Universidade de Gurupi – UnirG, por meio da Reitoria e Comissão Permanente de Revalidação 
de Diplomas (CPRD), faz uso deste comunicado para informar que ainda permanecem suspensas as emissões de 
apostilamento, por recomendação do Ministério da Educação (MEC). 

 
Mas ressaltamos que todos os trabalhos que antecedem a emissão das mesmas foram e serão 

mantidos, com a expectativa de liberação em breve, tão logo o MEC autorize, assim o trabalho já se encontrará 
adiantado. 

 
Na data de hoje (23/12/2022) foi recebida nova comunicação do MEC, OFÍCIO Nº 

451/2022/CGAI/DIFES/SESU/SESU-MEC, que atendendo ao resultado de nova consulta à Consultoria Jurídica do 
Ministério da Educação (Conjur/MEC), conforme PARECER n. 01052/2022/CONJUR-MEC/CGU/AGU e 
DESPACHO n. 05667/2022/CONJUR-MEC/CGU/AGU, solicita novas informações.  

 
Estas novas informações já estão sendo providenciadas, contudo, apesar do período de recesso, 

da IES e do MEC, assim como das mudanças naturais nos órgão públicos em função da troca de governo, 
seguiremos acompanhando o processo. 

 
Ressaltamos que as atividades práticas dos Estudos de Complementação, do rito ordinário, 

seguirão normalmente, pois os recursos estão em trâmite.  
 
Para fins comprobatórios dos fatos acima expostos, segue junto a este comunicado os 

documentos recebidos: 
 

- Anexo I: OFÍCIO Nº 451-2022CGAIDIFESSESUSESU-MEC 
- Anexo II: PARECER n. 01052/2022/CONJUR-MEC/CGU/AGU 
- Anexo III: DESPACHO n. 05667/2022/CONJUR-MEC/CGU/AGU 
 

 
Informamos ainda que todas as medidas administrativas possíveis estão sendo tomadas, mas se 

mantivermos sem resposta positiva, será providenciada a judicialização para que possamos retomar os trabalhos. 
 
Segura da regularidade do processo e confiante na reversão do posicionamento quanto à 

natureza jurídica da UnirG, pedimos compreensão e confiança de todos. 
 
A UnirG está em recesso institucional até dia 08/01/2023, assim, serão retomadas as tratativas 

logo no dia 09/01/2023. 

 

 

Gurupi, 23 de dezembro de 2022. 

 
SARA FALCÃO DE SOUSA 

Reitora da Universidade de Gurupi – UnirG 
Decreto Municipal nº 1.184/2020 
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