
 

 

DIPLOMA DIGITAL MAUÁ  

Informações Gerais 
 

O Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia – CEUN-IMT, em atendimento às 

normativas do Ministério da Educação, com base nos critérios estabelecidos, a partir de 2022 

passa a ter seus Diplomas de Graduação emitidos e registrados no formato digital.  

Sabemos que a revolução tecnológica promoveu grandes mudanças em todas as instituições e 

setores administrativos com impactos sistemáticos nos processos de trabalho. Sendo assim, as 

instituições de ensino precisaram se adequar ao novo formato tecnológico com ampla conexão 

digital, além de validações de integridade documental. 

O Ministério da Educação, pelo menos desde 2018, tem intensificado o processo de 

implementação, por meio de recursos de validação com chaves públicas de segurança (ICP-

Brasil), o diploma de graduação em formato digital. Além de outras diretrizes voltadas ao acervo 

acadêmico digital. Assim, o CEUN-IMT, compreende que não é uma simples opção institucional, 

mas sim, uma obrigação regulatória a emissão, registro e arquivamento do diploma de 

graduação, além de demais documentos pertencentes ao acervo acadêmico, serem tratados em 

formato digital com prazos estabelecidos para atendimento institucional. 

PORTARIAS QUE NORMATIZAM O DIPLOMA DIGITAL: 
 

Portaria MEC Nº 330, de 05/04/2018. 

Portaria MEC Nº 1.095 de 25/11/2018. 

Portaria MEC Nº 554, de 11/03/2019. 

Portaria MEC Nº 1.001, de 08/12/2021. 

COMPOSIÇÃO DO DIPLOMA DIGITAL  
 

XML de dados: um arquivo contendo os dados públicos criptografados do diplomado para ser 

validado na plataforma específica do Diploma Digital do Ministério da Educação. 



Representação Visual do Diploma Digital – RVDD: uma representação visual do diploma em 

formato PDF com um código de validação no anverso e um QRCode no verso do documento. A 

representação visual não substitui o diploma digital no padrão XML. A RVDD preserva a exatidão 

e fidedignidade das informações contidas no XML, além da tradicional imagem do diploma de 

graduação expedido pela Mauá. 

Observação: A Representação Visual do Diploma Digital (RVDD), não é o Diploma Oficial Digital. 

Uma vez convertido para o meio físico, não comprova a conclusão do curso, pois perderá sua 

validade jurídica. Mesmo assim, o documento pode ser impresso pelo diplomado interessado.  

Princípios legais/jurídicos de emissão e registro do diploma digital:  
 

I – Validação a qualquer tempo; 

II – Interoperabilidade entre sistemas; 

III – Atualização tecnológica da segurança; 

IV – Possibilidade de múltiplas assinaturas em um mesmo documento (Certificado ICP – Brasil 

padrão A3). 

O diploma digital será entregue por e-mail de acordo com o cadastro do formado na Secretaria 

da Mauá.  

COLAÇÃO DE GRAU 
 

A Secretaria do CEUN-IMT informa que todo o processo da tradicional colação de grau interna 

não sofrerá alterações. A cerimônia de colação de grau permanece obrigatória para outorga do 

grau dos cursos graduação. O Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia continuará 

promovendo este evento anualmente, com os devidos preparativos de costume, garantindo a 

relevância deste momento tão importante para os nossos egressos e familiares. 

DIPLOMAS FÍSICOS 
 

Para os estudantes que colaram grau até dezembro de 2021 e ainda não retiraram seus diplomas 

no formato físico, deverão comparecer à Central de Atendimento ao Aluno. Mais informações: 

diplomas@maua.br ou 0800 019 3100  

mailto:diplomas@maua.br
tel:08000193100

