
 

 

CERTIFICADO DIGITAL – PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

Pensando em facilitar o seu dia-a-dia e utilizando a tecnologia disponibilizamos os 

certificados dos Cursos de Pós-Graduação de Lato Sensu digitalmente.  

 

Esta novidade está alinhada às exigências da legislação educacional, conforme Portaria 

Nº 360, de 18 de maio de 2022 e promove mais segurança no processo.  

Agora, veja as principais dúvidas sobre a certificação: 

 

O que é o certificado digital? 

É um documento em formato PDF assinado digitalmente com certificado digital padrão 

ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira) instituído pela medida provisória 

MP 2200-2/2001, de 24/08/2001, seguindo todas as regulamentações do MEC e a 

legislação vigente.  

 

Qual a validade jurídica do certificado digital? 

A assinatura eletrônica foi implantada a fim de permitir maior agilidade na emissão e no 

recebimento de documentos, mantendo 100% de sua validade através do Certificado 

Digital via ICP-Brasil, possuindo validade jurídica para todos os fins. A veracidade do 

documento emitido, assim como das assinaturas inseridas, pode ser atestada através do 

site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (https://verificador.iti.gov.br/), 

selecionando o arquivo desejado e clicando na opção “Verificar conformidade”.  

REFERÊNCIAS JURÍDICAS: MP 2.200-2/2001; Lei n° 14.063/2020;Código Civil, Art. 225; 

Novo Código do Processo Civil, Art. 369; Acórdão nº 903928, 20140111450486APC, 

Relator: MARIA IVATÔNIA, Revisor: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5ª Turma Cível, Data 

de Julgamento: 04/11/2015, publicado no DJE: 11/11/2015); TJSP -APL: 9054206-

93.2009.8.26.0000, Relator: Cardoso Neto, Data de Julgamento: 29/02/2012, 14ª 

Câmara de Direito Privado); https://www.docusign.com.br/blog/assinatura-eletronica-

tem-validade-juridica-no-brasil  

Atenção: Para que seja mantida a veracidade o documento baixado não pode ser 

renomeado.  

 

Principais Benefícios da mudança: 

a) Não há necessidade de o estudante ir buscar pessoalmente o documento; 

b) Processo menos burocrático; 

c) Mecanismos que evitam possíveis fraudes no processo de geração do 

documento; 

d) Acesso vitalício à versão digital; 
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e) Praticidade na verificação de veracidade do documento. 

 

Os alunos precisam solicitar o certificado digital? 

Sim. Para alunos aptos, ou seja, que concluíram o curso e não possuem nenhuma 

pendência acadêmica ou documental, a emissão será realizada através da solicitação do 

protocolo em seu portal do aluno em CAA Online/ faça sua solicitação/ Acadêmico/ 

Certificado Pós-Graduação/ Primeira Via, clicar em solicitar.  

 

O aluno poderá fazer download do documento?  

Sim, poderá baixar o arquivo através da CAA Online > Consulte as suas solicitações > Ver 

mais detalhes > Visualizar anexo eletrônico > Visualizar anexo e baixar.  

 

O aluno pode solicitar a versão impressa emitida pela Instituição de Ensino? 

Não, conforme Portaria nº 360, de 18 de maio de 2022 do Ministério da Educação (MEC), 

cujos artigos destacamos abaixo: 

"Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a conversão do acervo acadêmico das instituições de 

educação superior - IES, pertencentes ao sistema federal de ensino, para o meio digital. 

Art. 2º Fica vedada a produção de novos documentos integrantes do acervo acadêmico 

em suporte físico a partir de 1º de agosto de 2022". 


