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O que é o Diploma Digital e por que irei receber este novo 
modelo de diploma?

Diploma digital de curso superior de graduação é o documento com existência, emissão e 
armazenamento integralmente digitais.

O Diploma Digital é instituído pelo MEC, através da Portaria 330/2018. Ele possui assinaturas com 
certificação digital e carimbo de tempo na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), 
conforme os parâmetros do Padrão Brasileiro de Assinaturas Digitais, conferindo ao diploma digital 
sua validade jurídica.

O Diploma Digital possui campos de validação, que aumentam a segurança reduzindo as chances de 
fraude.

A Portaria 330/2018 também especifica que as instituições de ensino devem se adequar e este novo 
tipo de Diploma, sendo obrigatória a emissão do Diploma no modelo digital para todos os alunos da 
graduação que colarem grau após 31/12/2021.
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Quando vou receber o meu diploma digital?

O diploma digital pode ser emitido somente após a assinatura da Ata de Colação de Grau. 
A Ata de Colação de Grau é emitida pelo setor de Registros Acadêmicos e encaminhada aos formandos 
por e-mail, devendo ser assinada de forma eletrônica pelo formando no mesmo dia do recebimento. 

O prazo legal para que as Instituições de Ensino disponibilizem o Diploma, é de até 60 dias após a data 
da colação de grau.

Assim, após a assinatura da Ata de Colação de Grau dos formandos, daremos início ao processo de 
emissão dos diplomas digitais. O Diploma Digital, após emitido, será disponibilizado por e-mail.

Mais informações sobre Colação de Grau podem ser consultadas no site 
http://www.unisinos.br/formaturas/ .
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O que vai mudar com o diploma digital?

O Diploma Digital veio para repensar a sistemática do fluxo de emissão de diplomas, a fim de 
simplificar processos e, ao mesmo tempo, agilizar a consulta e o compartilhamento deste documento.

O que mudará para aluno é a forma que ele receberá seu Diploma: mais seguro e com versatilidade no 
compartilhamento deste documento.
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Quem já tem o diploma físico pode receber o diploma digital?

Sim. Todos os alunos que já concluíram sua graduação em período anterior a 31/12/2021 poderão 
solicitar à Unisinos o diploma digital, mediante o pagamento de taxa correspondente.

O diploma físico emitido anteriormente não perde sua validade.

Os alunos formandos 2021/2 em diante passam a receber apenas o DIPLOMA DIGITAL.
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Posso imprimir meu diploma digital? Posso solicitar a 
impressão do meu diploma por parte da Unisinos?

Um ponto muito importante que precisa ser colocado é que qualquer documento assinado 
digitalmente impresso, não consegue manter sua validade jurídica, uma vez que a certificação digital 
foi desenvolvida para o meio eletrônico.

A assinatura digital é um conjunto de dados criptográficos incorporados a um documento. Por essa 
razão, precisa estar no ambiente digital, uma vez que há necessidade de softwares e sistemas 
específicos para ler e compreender estes dados criptografados.

O papel não é capaz de guardar a criptografia que garante a autenticidade da certificação digital. O 
Diploma Digital é um XML com assinatura digital e carimbo de tempo ICP-Brasil. Ao imprimir, estes 
dispositivos deixam de existir e passam a ser apenas uma cópia não assinada e sem validade jurídica.

O MEC, preocupado com toda essa questão, elucidou esse problema ao permitir que os alunos 
tenham uma cópia impressa com as mesmas características do diploma físico, o que denominamos 
Representação Visual Diploma Digital - RVDD.
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Posso imprimir meu diploma digital? Posso solicitar a 
impressão do meu diploma por parte da Unisinos?

Esta RVDD, terá as mesmas características do diploma físico que você conhece e que a Unisinos adota. 
A RVDD apesar de não ser o diploma, ela é a interface para remeter, com auxílio do QR Code por 
exemplo, para onde estará o seu Diploma Digital dentro desse universo eletrônico, de forma rápida, 
prática e segura. Somente de posse do seu QR Code ou do código de validação do seu diploma será 
possível ter acesso ao seu XML do Diploma Digital.

Mas não se preocupe, nenhum dado sensível seu está sendo exposto, apenas os que te vincula ao 
grau que lhe foi outorgado.

A RVDD (representação visual do diploma digital) preza pela exatidão e fidedignidade das informações 
prestadas no XML do Diploma Digital, garantindo a qualidade da imagem e da integridade do seu texto 
e possibilita a diplomado exibir, compartilhar e armazenar esta imagem.

A Unisinos disponibilizará o serviço de impressão do Diploma Digital (RVDD) – Graduação, mediante o 
pagamento de taxa. A impressão da RVDD não possui assinatura física.
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O diploma digital tem o mesmo valor legal de um diploma 
físico?

Sim. Ele possui assinaturas com certificação digital e carimbo de tempo na Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira (ICP-Brasil), conforme os parâmetros do Padrão Brasileiro de Assinaturas Digitais, 
conferindo ao diploma digital sua validade jurídica.
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O diploma poderá ser consultado a qualquer momento na 
plataforma ou o link terá validade (prazo de expiração para 
baixar)?

Conforme as normas do MEC, o Diploma Digital é registrado com o carimbo do tempo, específico para 
que este documento possua validade vitalícia.

Os mecanismos de acesso ao XML do diploma digital assinado, são um código de validação 
posicionado no anverso da representação visual e um código de barras bidimensional (Quick Response 
Code - QR Code) que estará no verso da representação. No QR Code teremos abarcado a URL única do 
Diploma Digital.
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O diploma digital será só para a Graduação?

Sim. A portaria 330/2018 do MEC institui o Diploma Digital apenas para os cursos de Graduação.
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