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DECLARAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO DIPLOMA 
(Necessária se o pedido de registro for solicitado com Certidão ou Certificado de graduação) 

 

 

Eu,_____________________________________________, 

portador (a) do CPF:___________________, declaro para os 

devidos fins que estou ciente do prazo de 1 ano, prorrogável por 

mais 1 ano, para APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA, conforme 

estabelece o artigo 28, II, § único1 da Resolução nº 582/2010. Em 

caso de descumprimento, tenho ciência da penalidade de cassação 

ou cancelamento “ex -offício” da minha inscrição, nos moldes do art. 

54, alínea d2 da mesma Resolução. 

_______________- ______ , ______ de ______________ de _______ 
                     (colocar nome da Cidade)                         (UF)                       (dia)                                                (mês)                                              (ano) 

 

_______________________________________________ 
Assinatura 

(Nome completo sem abreviações) 

                                                           
1
 Art. 28, II – (...) Parágrafo Único: A Certidão de Colação de Grau deverá ser substituída pelo documento previsto no inciso I do 

presente artigo, no prazo de 1 ano prorrogável por mais 1 ano. (Redação dada pela Resolução CFESS no 588, de 16 de setembro de 

2010). 

  
2 Art. 54 - A inscrição do assistente social poderá ser cancelada ou cassada “ex -offício” por determinação do 

Conselho Pleno do CRESS, nos seguintes casos: 

(...) d. não apresentação do diploma de Assistente Social, devidamente registrado, no prazo estabelecido pelo inciso 

II do artigo 28; 

 



 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
(Dados da unidade de ensino e do estágio) 

 

 
Eu,_________________________________________________________, 

     (Nome Completo) 
domiciliado (a): ____________________________________________ 

____________________________________________________________, 
(Endereço Completo no Estado do Maranhão ou em outro Estado) 

portador (a) do RG nº: ________________________________________, 

órgão expedidor: ________________________ declaro para os devidos 

fins     de     direito     que     cursei    Bacharelado    em   Serviço    Social   na 

modalidade:__________________________________,no pólo/central  de 

                                                          (Presencial, semipresencial ou à distância) 

ensino: ______________________________________________________  
                 (Nome do Pólo ou da Central de ensino) 

localizado no endereço:  _____________________________nº_________,  
 
Bairro: ___________________, complemento:______________________, 
  
cep__________, cidade:__________________, Estado:_______________. 
 
declaro ainda que cumpri o estágio curricular obrigatório no seguinte 

campo:______________________________________________________,   

                                                                                             (Nome do local onde realizou o estágio) 

localizado no endereço:  ________________________________________ 
 

nº_________, Bairro: _____________, complemento:________________, 
  
cep__________, cidade:__________________, Estado:_______________. 

Estou ciente das consequências que poderão advir por qualquer declaração falsa que 

prestar no presente, na forma do artigo 299 do código penal brasileiro. 

 

_____________________________ -  _______ , _______ de ____________________ de ____________                                                                                                       

(colocar nome da Cidade)                                     (UF)                 (dia)                                         (mês)                                                 (ano) 

 

_______________________________________________________ 
Assinatura  

(colocar nome completo e legível sem rubricar) 


