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Portarias sobre o registro do Diploma Digital: 

1ª) PORTARIA MEC Nº 330, DE 5 DE ABRIL DE 2018 
Dispõe sobre a emissão de diplomas em formato digital nas instituições de ensino 
superior pertencentes ao sistema federal de ensino. 

 

2ª) PORTARIA MEC Nº 554, DE 11 DE MARÇO DE 2019 
Dispõe sobre a emissão e o registro de diploma de graduação, por meio digital, pelas 
Instituições de Ensino Superior - IES pertencentes ao Sistema Federal de Ensino. 
 

3ª) PORTARIA MEC Nº 117, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 
Altera a Portaria MEC nº 554, de 11 de março de 2019, para ampliar o prazo para a 
implementação do diploma digital pelas instituições de ensino superior integrantes do 
sistema federal de ensino. 
 

4ª) PORTARIA Nº 1.001, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021 
Altera a Portaria MEC nº 330, de 5 de abril de 2018, que dispõe sobre a emissão de 
diplomas em formato digital nas instituições de ensino superior pertencentes ao sistema 
federal de ensino, e a Portaria MEC nº 554, de 11 de março de 2019, que dispõe sobre 
a emissão e o registro de diploma de graduação, por meio digital, pelas Instituições de 
Ensino Superior - IES pertencentes ao sistema federal de ensino. 

 

Qual a validade do Diploma Digital quando impresso? Referência: 

http://portal.mec.gov.br/diplomadigital/?pagina=faq-alunos 

 

 

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 de estar no ambiente digital, uma vez que 
há necessidade de softwares e sistemas específicos 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 
ser apenas uma cópia não assinada e sem validade jurídica. 

 

 

http://portal.mec.gov.br/diplomadigital/?pagina=faq-alunos


 

Página 2 de 2 
 

 

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. 

Esta RVDD, terá as mesmas características do diploma físico que você conhece 
e que sua instituição adota. A diferença é que esta representação visual terá dois 
mecanismos para fazer essa ligação do mundo real para o virtual. 

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. 

 

Varginha (MG), 2022 

SECRETARIA GERAL 

 


