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PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA 

 

 

Preenchimento exclusivo do Conselho: Número Registro CORECON-RJ ________________ 

 

 
 

Nos termos da Lei n.º 1411, de 13/08/51, em especial seus artigos 14, 15, 16, Decreto n.º 31.794, 

de 17/11/52, e § 6º do Art. 5º, da Resolução 1.945/15, do Conselho Federal de Economia, o(a) 

Economista_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________, 

detentor(a) de Registro junto a esse Conselho sob o número _____________ vem REQUERER 

ao CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – 1ª REGIÃO - RJ, a prorrogação por um ano do 

prazo para apresentação do seu diploma. Para tanto, declara não dispor, ainda, do diploma 

original de graduação em Ciências Econômicas, por motivos alheios à sua vontade, tendo 

exercitado todas as providências ao seu alcance para a expedição do mesmo, circunstância que 

comprova com os documentos em anexo.  

 

Declara ainda estar ciente que, deferido o pedido de prorrogação do prazo para entrega do 

diploma, por mais um ano, a não apresentação do documento, findo este prazo, implica a 

condição de inadimplência junto ao CORECON/RJ, e como tal, sujeita às ações da 

Secretaria de Fiscalização, podendo ser autuado e multado. 

 

 

_________________________________, ______ de _______________________ de _________. 

(Local/Data) 

 

______________________________________________________________________ 

Assinatura 
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA - EXAME DE DOCUMENTOS 

Check-list de preenchimento obrigatório e exclusivo do Conselho no ato do atendimento 
 
 

(  ) Preenchimento e assinatura do requerimento pelo Requerente e pelo Funcionário da SEREG.  

(  ) Apresentação de certidão/declaração expedida pela Instituição de Ensino Superior. 

 

Vistos e examinados os documentos componentes do processo em causa, verificamos que os mesmos se 
encontram em perfeita ordem. 
 

 

       _____________________________________ 
Assinatura/Carimbo Funcionário(a) da SEREG 

Parecer do(a) Relator(a): 

 

Nos termos da Lei nº 1.411, de 13 de agosto de 1951, em especial seus Artigos 14, 15 e 16, bem como das 
disposições pertinentes, que integram o Decreto  nº 31.794, de 17 de novembro de 1952, e/ou Resolução 
normativa do COFECON, tendo juntado para tanto, os documentos exigidos pelo Órgão, aprovo o presente 
pedido de prazo para apresentação de diploma. 
 

 

 

Conselheiro(a) Relator(a)    Rio de Janeiro, ______/______/_________ 

 

Economista Registrado(a) sob o nº_______________________________ 

 

No livro ________ à Página ________ Processo nº _________________ 

 

 

Rio de Janeiro,  ________/_________/______________ 

 

_____________________________________________ 

 Josivaldo de Lira 
 Secretário I – Setor de Registro 
 

 

Pedido homologado na Sessão Plenária de ______/______/___________ nos termos da Lei nº 1.411, de 
13/08/51, Lei nº 6.021, de 03/01/74 e Decreto nº 31.794, de 17/11/52. 
 

Observações: __________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 
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