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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DIRETORIA DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO

Retificação Nº 01/COMUNICADO 3/2022/DIRCA/REI

Assunto: Retificação Nº 01 do Comunicado Nº 3/2022/DIRCA/REI, acerca das normas do processo de
revalidação de diplomas médicos/REVALIDA/2022.1.
A Diretoria de Registro e Controle Acadêmico - DIRCA, no uso de suas atribuições
estatutárias e regimentais, torna pública a Retificação Nº 01 do Comunicado Nº 3/2022/DIRCA/REI, o qual
trata das normas para a entrega da documentação e abertura do processo de revalidação dos diplomas
médicos dos profissionais graduados em instituições estrangeiras de ensino, que tenham sido aprovados
por meio do exame REVALIDA/2022.1 e tenham optado por revalidarem seus diplomas na UNIR.
Tendo em vista a suspensão das atividades letivas e administrativas no campus José Ribeiro
Filho, de 18 a 21 de outubro de 2022, conforme o comunicado disponível no
endereço https://www.unir.br/noticia/exibir/10181, o Comunicado Nº 3/2022/DIRCA/REI passa a vigorar
com a seguinte alteração:
Onde se lê:
"12. Os documentos para a abertura do processo de revalidação poderão ser entregues na
SERCA-PVH a partir do dia 20/10/2022, das 9h às 12h ou das 14h às 17h."
Leia-se:
"12. Os documentos para a abertura do processo de revalidação poderão ser entregues na
SERCA-PVH a partir do dia 24/10/2022, das 9h às 12h ou das 14h às 17h."

Porto Velho, 19 de outubro de 2022.
Sézani M. G. de Carvalho
Diretor/DIRCA
Portaria Nº 422/2020/GR/UNIR
Documento assinado eletronicamente por SEZANI MORAIS GONCALVES DE CARVALHO, Diretor(a),
em 19/10/2022, às 15:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1139829 e
o código CRC 17EA5058.
https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1271082&infra_sistema=…
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