Diploma Digital
DIPPES/Sesu/MEC

Linha do Tempo
2018 Criação
Portaria de criação do
Diploma Digital.

Implementação 2021
Emissão e/ou registro do
Diploma Digital nas IES
públicas e privadas do
sistema federal de
ensino.

2019 Regulamentação
Portaria e Nota Técnica
de regulamentação e
orientação técnica.

Gestão 2022
Gestão do programa de
Diploma Digital junto às IES
públicas e privadas do
sistema federal de ensino,
visando o aprimoramento
normative e técnico.

2020 Adequação e Ajustes
Recepção pela Sesu do
programa de Diploma Digital,
atualização de Portaria e
Nota Técnica, definição e
acompanhamento de
solução técnica.

IES públicas e privadas
do sistema federal com
emissão , registro,
geração, validação e
visualização do
histórico acadêmico dos
Diplomas em formato
nato-digital.

2022

2018

PORTARIA Nº 330, DE 5 DE ABRIL DE 2018

 Institui o programa Diploma Digital no âmbito das IES públicas e privadas, pertencentes ao
sistema federal de ensino;
 Define a abrangência do Diploma Digital, registro e histórico escolar;
 Restringe a emissão do Diploma Digital às instituições que dispõe de prerrogativas conforme
arts. 48, § 1º; 53, inciso VI; e 54, § 2º, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e de acordo
com o Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, e a Resolução CNE/CES nº 12, de 13 de
dezembro de 2007.

Apresentação

2018

PORTARIA NO 1.095, DE 25 DE OUTUBRO DE 2018

 Dispõe sobre a expedição e o registro de diplomas de cursos superiores de graduação no âmbito
do sistema federal de ensino;
 Detalha fluxo e requisitos para o processo de registro e emissão de diplomas;
 ”Art. 30. Os procedimentos para a expedição e o registro de diplomas e documentos acadêmicos
no formato digital observarão as disposições contidas nesta Portaria, respeitadas as
especificidades técnicas dispostas em regulamentação específica a ser editada pelo Ministério da
Educação.”

2019

PORTARIA Nº 554, DE 11 DE MARÇO DE 2019

 Regula o formato de aplicação para emissão e o registro do Diploma Digital;
 Define as garantias de: validação a qualquer tempo, interoperabilidade entre sistemas,
atualização tecnológica da segurança e possibilidade de múltiplas assinaturas em um mesmo
documento;

Apresentação

 Define a linguagem XML e assinaturas digitais aderentes à ICP-Brasil como padrão para emissão e
registro dos diplomas;
 Define regras e o fluxo para a emissão e registro do Diploma Digital;
 Define que as especificidades técnicas constantes da Portaria MEC nº 554/2019 foram idealizadas,
buscando atender a 10 (dez) eixos, considerados essenciais para implementação do diploma
digital:
I. Ordenamento Jurídico Brasileiro;

VI. Legislação do ICP-Brasil;

II. Legislação Federal da Educação vigente;

VII. Legislação para uso da internet;

III. Autonomia e Tradição da IES;

VIII. Princípios de Sistema de Informação e
Conceitos Computacionais;

IV. Inovação Tecnológica;

IX. Controle Social;

V. Processos e Procedimentos da IES;

X. Conscientização Ambiental.

2019

NOTA TÉCNICA Nº 13/2019/DIFES/SESU/SESU v1.0

 Nota Técnica desenvolvida pelo MEC em conjunto com a UFSC que apresenta orientações em
relação ao histórico, boas práticas, fluxo, ordem e aplicação técnica dos dispositivos pré-definidos
nas portarias PORTARIA Nº 330, DE 5 DE ABRIL DE 2018 e PORTARIA Nº 554, DE 11 DE MARÇO DE
2019.

2020

Recepção do programa Diploma Digital pela DIPPES/Sesu

 O programa Diploma Digital passa a compor o portfólio de projetos da DIPPES/Sesu mediante a
Coordenação-Geral de Relações Estudantis e Serviços Digitais – CGRED.

2020

Apresentação

NOTA TÉCNICA Nº XX/2020/DIPPES/SESU/SESU v1.01

 Atualização da NOTA TÉCNICA Nº 13/2019/DIFES/SESU/SESU v1.0 para a versão 1.01 com
rediagramação, revisões e correções;
 Foi inserida a flexibilização nos arquivos XMLs para possibilidade de adesão das IES que não
fazem parte do sistema federal de ensino superior.

2020

Comitê Gestor e Técnico

 Articulação para composição dos comitês gestor e técnico, juntamente com outras secretarias do
MEC, bem como, a participação das IES federais, IES privadas e RNP para viabilização técnica,
suporte e ajustes.

 Reunião com a RNP para incluir no acordo de cooperação técnica a implantação do
sistema validador nacional, além do sistema gerador e o suporte técnico;
 SESU providenciou o orçamento necessário para atender o escopo da solução da RNP
ampliando a solução para as universidades estaduais, municipais e comunitárias.

Ações
Realizadas

 Revisão das informações contidas no site do DIPLOMA DIGITAL .
 Reunião com a RNP para planejamento 2020-2022. Em 2020 será inaugurado o serviço
com cinco IFES emitindo diplomas digitais.

Ações Previstas
PUBLICAÇÃO NT v1.01
Publicação da Nota Técnica v1.01 no
portal do Diploma Digital.
Atualização das Portarias de criação
do programa Diploma Digital para
flexibilizar o uso por instituições de
ensino que não fazem parte do
sistema federal.

SOLUÇÃO TÉCNICA
Definição da solução técnica de
aplicação do Diploma Digital junto à
RNP.

VALIDADOR NACIONAL

