
 
 

 DELIBERAÇÃO CONJUNTA CG-FD E CG-FDRP Nº 

01/2017  
Dispõe sobre procedimentos adicionais específicos do curso de direito 
para a revalidação de diplomas de graduação expedidos por 
estabelecimentos estrangeiros de ensino superior.  
 
Os Presidentes das Comissões de Graduação das Faculdades de Direito 
de São Paulo e de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, tendo 

em vista o teor da Resolução CoG nº 7.072, de 26 de junho de 2015 e 
diante do que foi debatido pelas respectivas CGs e Congregações de 

ambas as unidades, publicam a seguinte 
 

DELIBERAÇÃO 
 

Artigo 1º - Cabe às Comissões de Graduação das Faculdades de Direito 

da Universidade de São Paulo conduzir, no âmbito das respectivas 

Unidades de São Paulo e Ribeirão Preto, o procedimento de revalidação 

dos diplomas de graduação em direito expedidos por instituições de 

ensino superior estrangeiras, devidamente validados pela legislação 

vigente nos países de origem, desde que haja equivalência entre as 

formações acadêmicas.  

 

Artigo 2º - Recebidos os autos do processo na Unidade com o 

requerimento de revalidação, nos meses de março e de setembro de 

cada ano, a Comissão de Graduação terá o prazo de 90 (noventa) dias 

para emissão de manifestação, podendo designar parecerista ad hoc 

para análise preliminar da equivalência entre as formações acadêmicas 

dos cursos e avaliação da capacitação do interessado. 

§ 1º - O parecerista poderá solicitar ao interessado que preste 

informações ou apresente documentação complementares que forem, a 

seu critério, consideradas necessárias para análise preliminar da 

equivalência entre os cursos.  

§ 2º - Se entender necessário, o parecerista poderá solicitar tradução 

oficial juramentada dos documentos, exceto dos que estiverem nas 

línguas inglesa ou espanhola, que serão analisados no idioma em que 

expedidos.  

§ 3º - O interessado terá o prazo de trinta dias para atender às 

solicitações do parecerista designado pela Comissão de Graduação.  

§ 4º - Atendida a diligência ou decorrido o prazo sem manifestação do 

interessado, reinicia-se a contagem do prazo para deliberação da  

Comissão de Graduação. 



§ 5º - No caso de diploma obtido em instituição estrangeira em razão de 

convênio de dupla titulação mantido com a USP, a revalidação será 

automaticamente concedida, desde que observadas as regras específicas 

do convênio. 

  

Artigo 3º – Se a análise preliminar a que se refere o artigo 2º concluir 

pelo prosseguimento, a Comissão de Graduação solicitará a cada 

Departamento da Unidade que, no prazo de 20 (vinte) dias, apresente 

sua avaliação da equivalência entre as formações acadêmicas. 

§ 1º – O Departamento analisará os conteúdos curriculares do curso 

realizado pelo interessado e os confrontará com aqueles por ele 

oferecidos, de forma a apresentar parecer departamental sobre o pedido 

de revalidação, devidamente fundamentado, podendo considerar 

também informações relacionadas à qualidade e ao desempenho global 

da instituição de ensino superior de origem. 

§ 2º – Na hipótese da análise departamental evidenciar a 

compatibilidade da formação acadêmica obtida na instituição de ensino 

superior de origem, configurada pela abrangência da maioria dos 

conteúdos curriculares das disciplinas ministradas pelo Departamento, 

este manifestar-se-á:  

I – pelo deferimento do pedido de revalidação, no caso de os conteúdos 

considerados essenciais terem sido suficientemente contemplados no 

curso de origem; 

II – pela necessidade de realização de provas pelo interessado, no caso 

de haver conteúdos curriculares essenciais não suficientemente 

contemplados no curso de origem.  

§ 3º – Na hipótese da análise de conteúdos evidenciar a não 

compatibilidade da formação acadêmica obtida no curso de origem, 

configurada pela sua divergência com a maioria dos conteúdos 

curriculares das disciplinas ministradas pelo Departamento, este se 

manifestará pela denegação do pedido de revalidação, justificando o não 

cabimento da realização de provas.  

 

Artigo 4º – Apresentados todos os pareceres departamentais, serão 

consolidados e submetidos à apreciação da Comissão de Graduação na 

primeira sessão ordinária que se seguir.  

Parágrafo único. Da manifestação da Comissão de Graduação tratada 

neste artigo dar-se-á ciência ao interessado.  

 



Artigo 5º – As provas deverão ser realizadas no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, contados da data de ciência do interessado da 

manifestação da Comissão de Graduação. 

§ 1º – A ausência não justificada do interessado no dia e horário das 

provas designado pela Comissão de Graduação equivalerá à desistência 

do pedido. 

§ 2º – Compete a cada Departamento que decidir pela realização de 

provas a elaboração de uma única questão, que possa abranger os 

conteúdos curriculares essenciais das disciplinas.  

§ 3º - As questões encaminhadas pelos Departamentos deverão ser 

todas consolidadas, visando a aplicação das provas em uma única 

oportunidade, em data definida pela Comissão de Graduação, com 

duração máxima de 5 (cinco) horas, permitida a consulta apenas de 

legislação não comentada. 

§ 4º Serão considerados aprovados nas provas os candidatos que 

obtiverem nota mínima 5,0 (na escala de 0 a 10), em cada uma das 

questões, sendo a correção feita por docente designado pelo respectivo 

Departamento, que considerará o domínio do candidato sobre o direito 

brasileiro e sua capacidade de compreender os fundamentos e as fontes 

do ordenamento jurídico nacional.  

§ 5º – No caso de reprovação em qualquer prova, a Comissão de 

Graduação atestará o não preenchimento do requisito para o 

deferimento do pedido e cientificará o interessado, ficando vedada a 

renovação do seu pedido de revalidação do diploma estrangeiro. 

§ 5º – Após a devolução à Comissão de Graduação de todas as provas e 

resultados pelos docentes responsáveis, o parecerista designado emitirá 

o seu parecer circunstanciado e o encaminhará para exame da 

Comissão de Graduação na primeira sessão ordinária que se seguir. 

 

Artigo 6º – Concluída a avaliação pela Comissão de Graduação, o seu 

parecer circunstanciado será submetido à Congregação e, a seguir, 

encaminhado ao Conselho de Graduação para homologação. 

§ único – Não serão objeto de nova revalidação os diplomas já 

analisados e considerados não equivalentes aos emitidos pela 

Universidade. 

 

Artigo 7º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de 

Graduação. 



 

Artigo 8º – Esta Deliberação entrará em vigor na data da publicação de 

sua homologação pelo Conselho de Graduação, após manifestação das 

Congregações das Faculdades de Direito de São Paulo e de Ribeirão 

Preto, ficando revogadas as disposições em contrário. 

 

Faculdades de Direito de São Paulo e de Ribeirão Preto, aos 04 de abril 

de 2017. 

 


