
PROCURAÇÃO ESPECIFICA PARA RETIRADA DE
DIPLOMA

 Eu   

 RA (Registro Acadêmico):      portador(a) do documento de identidade  

nº , expedido pelo(a)   e CPF nº  ,

email: , 

domiciliado(a) à rua   

nº , Bairro Cidade:  

Estado: , CEP: , DDD:  Telefone: ,

pela presente nomeia e constitui seu(sua) bastante procurador(a) o(a) Senhor(a)

, portador(a) do documento de identidade nº , expedido pelo(a)  

(Órgão e Estado expedidor), para o fim específico de retirada de diploma do(s) curso(s) de:

 e histórico escolar 

(se for o caso), junto ao Departamento de Registros Acadêmicos da UTFPR Câmpus Ponta Grossa. 

         Cidade                    dia                         mês                                ano

  de  de 202

                                                                                                   Campo para assinatura eletrônica

 

_____________________________________ 

(assinatura do aluno)



 

ATENÇÃO: 

1. DEVEM ACOMPANHAR A PROCURAÇÃO:

 Documento de Identificação do procurador com foto (original e cópia – a cópia será autenticada pelo

servidor da UTFPR no momento da solicitação) 

2. É NECESSÁRIO RECONHECER FIRMA DA ASSINATURA DO INTERESSADO, salvo os casos 

previstos no Artigo 3º da Lei 13.726 de 08 de outubro de 2018. 3 - LEI Nº 8.112, DE 11 DE 

DEZEMBRO DE 1990 Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das 

autarquias e das fundações públicas federais. Art. 117. Ao servidor é proibido: XI - atuar, como 

procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios 

previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro.

3. A assinatura pode ser digital. Exemplo: Utilização da assinatura GOV.BR

Como assinar pelo SOU GOV: https://www.youtube.com/watch?v=v7VKeVHBE2s

https://www.youtube.com/watch?v=v7VKeVHBE2s
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