Missão: Contribuir para o desenvolvimento humano e socioeconômico da região do semi-árido nordestino, através da
formação de profissionais aptos ao permanente autodesenvolvimento técnico, intelectual e ético.

REQUERIMENTO PARA EXPEDIÇÃO E REGISTRO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO
Eu,
CPF

Endereço:
Cidade:

CEP:

Telefone (

UF:

)

E-mail:

,

Concluinte em

/_

/_

, Curso/Semestre/Ano de conclusão:

,

Venho mui respeitosamente solicitar a expedição e registro do DIPLOMA DE GRADUAÇÃO, referente ao grau de BACHAREL
(A), EM DIREITO para o qual apresento todos os documentos abaixo relacionados:
DOCUMENTOS

ANÁLISE
DIV. DIP.

A. Histórico Escolar da graduação
B. Cópia autenticada do Certificado/Histórico do Ensino Médio com carimbos de registro, matrícula
ou autorização do Secretário (a) e Diretor (a) ou diploma de outro curso superior, caso o
concluinte tenha ingressado nesta IES, como Portador de Diploma.
C. Cópia autenticada da Carteira de Identidade/RG (frente e verso)
D. Cópia autenticada do CPF
E.

Cópia autenticada da Certidão de Nascimento (se casado (a) Certidão de Casamento).

F.

Cópia autenticada do Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral

G. Comprovante de residência
Obs.: Mediante a apresentação dos documentos originais do graduado, a conferência efetuada pela FACESF
substituirá a autenticação realizada pelo Cartório de Registro de Títulos.
O Diploma deve ser requerido pelo próprio interessado, ou pelo seu representante com procuração particular original
(com firma reconhecida em cartório).
Declaro estar ciente que é obrigatório anexar, ao requerimento, todos os documentos acima relacionados, e que
estando a referida documentação incompleta, automaticamente, a solicitação será INDEFERIDA E DEVOLVIDA.
Nestes termos, peço deferimento.
Belém do São Francisco (PE),

/_

/_
Assinatura do requerente
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Nome:
Curso/Semestre/Ano de Conclusão
Belém do São Francisco (PE),

/_

/

Assinatura do Responsável pelo Recebimento

Assinatura do requerente
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