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O que é o Diploma Digital?
O Diploma Digital é o documento com existência e

armazenamento integralmente digitais, emitido no

formato Extensible Markup Language (XML), assinado

segundo o Padrão Brasileiro de Assinaturas Digitais
(PBAD).



O que é a Representação Visual do 
Diploma Digital - RVDD?

É um documento emitido no formado PDF/A que

contém o layout padronizado do diploma físico
utilizado pela Universidade.



Como ter acesso ao Diploma 
Digital? 



Clique em “primeiro acesso” e insira o número do CPF. O sistema irá enviar um e-mail 
com a senha provisória. 

www.acadigitus.univasf.edu.brAcesse o endereço: 

acadigitus.univasf.edu.br


www.acadigitus.univasf.edu.br

Clique em “Documento” 

acadigitus.univasf.edu.br


www.acadigitus.univasf.edu.br

Clique em “Diploma” para obter os arquivos XML e RVDD 

acadigitus.univasf.edu.br


Como validar o Diploma 
Digital?



RVDD – SAIBA COMO VALIDAR

Copie e cole o endereço no navegador de 
internet

QR Code do Diploma Digital
Aponte a câmera do dispositivo eletrônico para ler o QR 

Code. Em seguida abrirá uma nova tela que 

possibilitará conferir a autenticidade do diploma.

https://acadigitus.edu.br/diploma/xxxx-yyyy-13456ab0bb1



Validação do Diploma 
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ADMINISTRAÇÃO

No resultado da consulta ao Diploma

Digital, utilizando o código de

validação ou QR Code será

informado o status do diploma (Ativo

/Anulado), conforme prevê a
Instrução Normativa MEC nº1/2020.



Além da validação é possível verificar a 
conformidade do Diploma Digital, 

utilizando o portal do Ministério da 
Educação.



Acesse o endereço: 
http://portal.mec.gov.br/diplomadigital/

http://portal.mec.gov.br/diplomadigital/


Acesse o endereço: 
http://portal.mec.gov.br/diplomadigital/

1. Faça o download do arquivo XML disponibilizado no sistema Acadigitus/Univasf;
2. Clique no botão “escolher arquivo” e selecione o arquivo XML

http://portal.mec.gov.br/diplomadigital/
https://acadigitus.univasf.edu.br/


O MEC atesta a 
conformidade do 
Diploma Digital e 

apresenta o 
relatório com as 

informações sobre o 
diplomado e a 
Universidade, 

garantindo que o 
documento é 

autêntico.
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Dúvidas?
Acesse:
https://portais.univasf.edu.br/estudant
e/informacoes-ao-estudante/diplomas

mailto:diploma.srca@univasf.edu.br
https://portais.univasf.edu.br/estudante/informacoes-ao-estudante/diplomas


PERGUNTAS FREQUENTES!
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1. Eu preciso solicitar o Diploma Digital ou é um procedimento automático?

R. Após a colação de grau o egresso preencherá o FORMULÁRIO DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO disponível pelo link

https://portais.univasf.edu.br/estudante/informacoes-ao-estudante/diplomas/graduacao. Essas informações complementarão os documentos

recebidos na matrícula inicial, que na maioria das vezes estão desatualizados no Acervo Digital. Contudo, caso não faça o preenchimento e a

expedição do diploma seja realizada somente com os documentos disponíveis, o egresso será notificado(a) sobre a pendência documental

encontrada.

2. Como devo proceder caso precise utilizar o meu diploma digital na versão física?

R.Poderá baixar o arquivo em formato PDF referente à Representação Visual do Diploma Digital (RVDD) e realizar a impressão em qualquer

papel de sua escolha.

3.. Como faço para assinar o meu Diploma Digital?

R.Diplomas emitidos em forma digital dispensam a assinatura do diplomado.

4. Possuo o diploma físico, preciso solicitar uma via em formato digital?

R. O diploma em formato físico continua com a mesma validade, não sendo necessária a solicitação no novo formato digital.

5. Como saber se o meu Diploma Digital já está disponível no sistema Acadigitus?

R. Acessando o link: https://portais.univasf.edu.br/estudante/informacoes-ao-estudante/diplomas/2_via_graduacao/


