
 

Ilustríssima Senhora 
PRÓ-REITORA DE GRADUAÇÃO 
Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Nesta 
 
 
Eu, ____________________________________, abaixo assinado(a), graduado(a) no curso 
             (nome completo e em letra de forma) 
 
de ____________________________________, no ano letivo de ___________, residente à 

______________________________, n.º _______, bairro _____________________, cidade 

____________________________, telefones (___)______________ (___)______________, 

e-mail ______________________________ venho pelo presente, requerer a expedição da 

2.ª VIA de meu DIPLOMA DE GRADUAÇÃO, em razão da perda do Original, devido à 

ocorrência a seguir relatada:  

 

(____) ocorrência de incêndio, conforme comprova declaração do Corpo de Bombeiros; 

(____) furto ou roubo de pertences, conforme Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Civil, 

ou documento equivalente; 

(____) extravio, conforme publicaçã0 desta ocorrência em Jornal de grande circulação, há 

pelo menos 1 mês da presente data; 

(____) outro motivo, que especifico a seguir:  

 

 

 

Para tanto, anexo a documentação necessária. 

 

Termos em que solicita deferimento, 

 

Ponta Grossa, _____ de ____________________________ de 20_____. 

 

_____________________________________ 

assinatura 

 

 

UEPG – TESOURARIA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO 

 Recolhe à UEPG R$ 131,00 (cento e trinta e um reais) 

referente a taxa de 2.ª via do diploma de graduação. 

 

Em _______/_______/20_______.    _______________ 

 

Recibo nº ______________ 

 

Em_____/_____/20______.     ________________ 

 

 

 

 



D E C L A R A Ç Ã O 

(MODELO PARA 2.ª VIA DE DIPLOMA) 

 

 

 

Eu, ____________________________________, abaixo assinado(a), brasileiro(a),  

        (nome completo em LETRA DE FORMA) 

portador(a) da carteira de identidade R.G. n.º _______________________ e do cartão de pessoa física 

CPF n.º _____________________________, DECLARO, sob as penas da lei, que não possuo o 

DIPLOMA de graduação em ____________________________________, concluído no ano letivo 

___________, expedido por essa Universidade, a meu favor, em decorrência do fato que a seguir 

relato: 

 

a) ocorrência de incêndio, inundação e/ou enchente em minha cidade e/ou residência, 

conforme comprova declaração do Corpo de Bombeiros; 

b) furto/roubo de pertences em minha propriedade, conforme Boletim de Ocorrência da Polícia 

Civil (ou outro documento comprobatório); 

c) extravio, conforme publicação desta ocorrência em Jornal de grande circulação, há pelo menos 1 

mês da presente data; 

d) outro motivo (especificar com detalhes, usando o verso, se necessário). 

 

Por ser a expressão da verdade e assumindo total responsabilidade penal, civil e 

administrativa por esta declaração, firmo-a. 

 

Ponta Grossa, _____ de _____________________ de 20______. 

 

_____________________________________ 

Assinatura 

 

 

_______________________________                      ________________________________ 

         (assinatura da 1.ª testemunha)                                     (assinatura da 2.ª testemunha) 

NOME:                                                                        NOME: 

R.G.:                                                                             R.G.: 

CPF:                                                                             CPF: 

 

 

 

 

 

 



 

Observações: 

1.ª- a declaração deverá ter firma reconhecida em Cartório das três assinaturas;  

 

2.ª- deverá ser anexado ao requerimento cópia da página do jornal de grande circulação que publicou o 

extravio do diploma, depois de 30 dias da publicação; 

 

3.ª- em caso de danificação do documento, deverá ser anexado ao requerimento o diploma original; 

 

4.ª- se o curso tiver sido concluído antes do ano de 1990, deverão ser anexadas também ao 

requerimento, fotocópias autenticadas dos seguintes documentos: 

a) carteira de identidade (R.G.); 

b) cartão de cadastro de pessoa física (C.P.F.); 

c) título de eleitor e 

d) certificado de quitação com o serviço militar (se couber). 

 

5.ª- se o curso tiver sido concluído a partir de 1991, bastará anexar, além da documentação exigida, 

apenas a fotocópia autenticada da carteira de identidade (R.G.); 

 

6.ª - fazer o requerimento junto ao Protocolo Geral da UEPG, campus de Uvaranas, juntando todos os 

documentos solicitados e pagar uma taxa de R$ 131,00. 

 

 

 

 


