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P O R T A R I A  N.º 2 0 7 /2014  

 

Dispõe sobre normas e procedimentos para a emissão de 

certificados e regulamenta o uso de certificados eletrônicos 

no Centro de Ciências Humanas e da Educação.  

  

O DIRETOR GERAL do Centro de Ciências Humanas e da Educação – FAED, da Universidade do 

Estado de Santa Catarina - UDESC, no uso de suas competências legais, considerando as 

deliberações relativas ao Processo n° 1378/2014 tomadas pelo CONCENTRO em reunião do dia 

29 de abril de 2014, RESOLVE:  

  

Capítulo I  

CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

  

Art. 1º A presente portaria normatiza os procedimentos  

Para emissão de certificados no Centro de Ciências Humanas e da Educação -  

FAED da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC.  

 

§ 1º Esta portaria diferencia dois tipos de certificados: impresso, produzido em papel e assinado 

manualmente por autoridade constituída; eletrônico ou digital, produzido por sistema eletrônico 

de emissão de certificados, assinado digitalmente através de senha ou recurso de segurança 

similar, produzindo uma chave de segurança constante no documento, doravante denominada 

assinatura digital. 

  

§ 2º A assinatura digital constante nos certificados eletrônicos é o elemento que garante a 

autenticidade do certificado eletrônico e é reconhecida como recurso oficial para esse fim. 
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Art. 2º Os certificados referentes às atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração 

seguirão os mesmos procedimentos para a certificação e emissão, podendo ser eletrônicos a 

critério de cada direção, considerando-se questões socioambientais e de agilidade na 

prestação do serviço.  

  

§ 1º Para os certificados impressos, o número de registro apresentado na face anterior do 

certificado garantirá a autenticidade do registro mesmo, o qual poderá ser consultado por 

terceiros junto ao setor responsável pela emissão. Nos certificados eletrônicos haverá uma 

assinatura digital em forma de chave ou código que poderá ser utilizada para verificar sua 

autenticidade. 

 

§ 2º Quando solicitado e havendo espaço disponível, o verso do certificado poderá trazer 

informações como: conteúdo programático, ementa, cronograma e/ou programação e 

ministrantes de cursos e palestras.  

 

Art. 3º Os certificados serão emitidos pela Direção responsável por cada tipo de atividade 

(ensino, pesquisa, extensão e administração) ou por pessoa responsável pela organização do 

evento, desde que autorizada pela Direção Geral. 

 

§ 1º A emissão dos certificados deverá seguir procedimentos registrados em manual para 

Emissão de Certificados produzido pela Direção Geral. 

 

§ 2º As correções deverão ser solicitadas pelos interessados ao responsável pela emissão, que 

terá prazo de 30 dias para reemiti-los. 

  

 

Capítulo II  

DOS PROCEDIMENTOS PARA A EMISSÃO DO CERTIFICADO  
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Art. 4º O processo para a emissão do certificado envolve:  

  

§ 1º Solicitação do interessado à Direção, conforme caput do Art 3º, que poderá por 

autorização da Direção Geral se tornar emissor do certificado. 

§ 2º A certificação: quem assina o certificado, digitalmente ou não, se responsabiliza 

inteiramente pela veracidade das informações constantes nos certificados emitidos. 

§ 3º A emissão: produção e distribuição pelo setor solicitante ou Direção. 

 

Art. 5º A solicitação e certificação serão encaminhadas pela parte interessada somente em 

formato digital por servidor da UDESC, utilizando os modelos de formulário e planilha eletrônica 

disponíveis na Direção Geral. 

 

Art. 6º O prazo para emissão dos certificados será estabelecido por cada Direção. 

 

Parágrafo único. O prazo será contado pela Direção a partir da confirmação da entrega da 

solicitação completa. 

 

Art. 7º Quando emitidos na forma impressa, os certificados serão encaminhados ao solicitante 

que ficará responsável pela entrega dos mesmos a quem de direito.  

  

Art. 8º Quando emitidos na forma eletrônica, os certificados deverão ser recuperados em 

interface de consulta do sistema de emissão de certificados utilizando verificação de dados 

através de CPF e data de nascimento, ou outra combinação de dados do interessado. A 

autenticidade do certificado poderá ser verificada a qualquer momento através de um código 

ou chave constante no certificado gerado, em endereço impresso nesse documento. 
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Capítulo III  

DA ANULAÇÃO DOS REGISTROS  

  

Art. 9º Em casos de erro ou falta de informações no certificado já emitido, o interessado pela 

correção deverá solicitar imediatamente a anulação do mesmo na origem da certificação e, se 

for o caso, de novo processo de certificação. 

   

 

Capítulo IV  

DA FORMATAÇÃO DOS CERTIFICADOS  

  

Art. 10 Os certificados seguirão os modelos propostos por cada Direção.  

  

 

Capítulo V  

DOS DIREITOS DOS USUÁRIOS E INTERESSADOS  

  

Art. 11 Sugerir, criticar, solicitar ou notificar às Direções, por escrito, sempre que observar alguma 

irregularidade ou sugestão de melhorias.  

 

 

Capítulo VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

  

Art. 12 Os casos omissos serão resolvidos pela Direção e as partes envolvidas, de acordo com a 

legislação vigente na UDESC. 
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Art. 13 Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

 

 

 

Florianópolis, 11 de Novembro de 2014.  

 

 

 

 

Emerson César de Campos 

Diretor Geral 


