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C O M U N I C A D O 
 

 
Comunicamos a toda comunidade acadêmica que, como determinado na Portaria 159/2020, Art. 5º A 
emissão de diplomas na UFBA permanece suspensa até que sejam retornadas as atividades 
presenciais. 
Casos excepcionais deverão ser comunicados pelos Colegiados, via e-mail, à CARE (care@ufba.br) 
para análise. 
Aproveitamos para informar que os diplomas 2019.2 estão prontos para retirada pelas Unidades de 
Ensino que deverão efetuar a entrega dos diplomas aos graduados. Favor entrar em contato com sua 
unidade de ensino. 
 
Orientações para solicitação de Primeira Via de diploma – Graduação 
Os discentes deverão estar cientes de que precisam que a integralização curricular esteja registrada no 
sistema acadêmico SIAC para que sua solicitação seja considerada válida.  
 
Semestre 2020.1 SLS – Os Colegiados deverão encaminhar, por e-mail ao NEDIC, os formulários de 
solicitação, devidamente preenchidos, com a cópia do RG do discente até o dia 21/12/2020 conforme 
Agenda de Rotinas Acadêmicas. 
 
 Semestres Anteriores – Discente deverá encaminhar, por e-mail ao NEDIC, o formulário de 
solicitação, devidamente preenchido, com a cópia do RG conforme orientação abaixo: 

- O estudante deverá acessar a página da SUPAC e baixar o formulário de solicitação de 
diplomas/certificados; 
- Preencher, assinar o formulário e anexar cópia do RG do estudante (preferencialmente RG); 
- Enviar formulário e cópia do RG para o e-mail nedic@ufba.br. 

A emissão do diploma de Graduação (primeira via) fica condicionada à liberação do estudante no SIAC, 
procedimento realizado pelo NIC (Núcleo de Integralização Curricular), e ao recebimento do processo 
contendo cópia da ata de colação de grau encaminhado pelo Colegiado.  
 
Orientações para solicitação de Primeira Via de diploma – Pós-Graduação (Mestrado ou 
Doutorado) 

- A solicitação (formulário) juntamente com a cópia do RG deverá compor o processo encaminhado 
pelo Colegiado do Programa ao NAREP para a verificação de integralização curricular do 
estudante no SIGAA. 
- No caso de estudante cujo processo foi anterior a abril/2018, deve-se acessar a página da 
SUPAC e baixar o formulário de solicitação de diplomas/certificados; 
- Preencher, assinar o formulário e anexar cópia do RG do estudante (preferencialmente RG); 
- Enviar formulário e cópia do RG para o e-mail nedic@ufba.br. 
 

Orientações para solicitação de Primeira Via de diploma – Especialização 
Turmas Liberadas pelo NAREP durante a suspensão das atividades em virtude da pandemia da 
COVID-19 – Os Colegiados deverão encaminhar, por e-mail ao NEDIC, os formulários de solicitação, 
devidamente preenchidos, com a cópia do RG do discente. 
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Turmas Liberadas pelo NAREP antes da suspensão das atividades em virtude da pandemia da 
COVID-19 
- O estudante deverá acessar a página da SUPAC e baixar o formulário de solicitação de 
diplomas/certificados; 
- Preencher, assinar o formulário e anexar cópia do RG do estudante (preferencialmente RG); 
A emissão do certificado de Especialização (primeira via) fica condicionada à liberação do estudante no 
SIAC, procedimento realizado pelo NAREP.  
 
Orientações para solicitação de Segunda Via de diploma ou certificado 
Caso deseje solicitar a segunda via do diploma, informo que o requerente deverá ficar ciente de que tal 
solicitação ficará condicionada ao retorno das atividades presenciais, visto que existe a necessidade de 
verificação de informações no arquivo físico do NEDIC. 
Seguem abaixo orientações para solicitação de segunda via de diploma: 
 

Segunda Via de Diploma ou Certificado: 
 - O estudante deverá acessar a página da SUPAC para baixar o formulário de solicitação de 
diplomas/certificados e gerar a GRU; 
- Preencher, assinar o formulário e anexar cópia do RG do estudante (preferencialmente RG) e o 
comprovante de pagamento da GRU; 
- Caso o estudante tenha cópia do antigo diploma e ou certificado, favor anexá-la (anverso e verso) 
do diploma (ou certificado) 
- Enviar formulário, cópia do RG, cópia do comprovante, e, caso tenha a cópia do diploma 
(certificado) de primeira via, para o e-mail nedic@ufba.br. 

mailto:nedic@ufba.br

