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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA 

 

Nos termos da Lei n.º 1.411, de 13/08/51, do Decreto n.º 31.794, de 17/11/52, e das 

Resoluções do Conselho Federal de Economia, o(a) Senhor(a) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Economista devidamente registrado(a) neste Conselho Regional de Economia/1ª Região – RJ 

sob o número _____________, na categoria “Ativo sem Diploma”, vem APRESENTAR ao 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – 1ª REGIÃO – RJ o seu diploma de graduação em 

Ciências Econômicas, em cumprimento ao que determina a Resolução n.º 1.945, de 30/11/15, 

em seu artigo 5º, parágrafo 5º, para fins de regularização da sua situação cadastral.  

 

Rio de Janeiro, ______ de _______________________ de _________ 

 

                                      _________________________________________________________ 

                                                                      Assinatura do Economista 

 
 
Visto e examinado o diploma apresentado, verifiquei que o mesmo se encontra em perfeita 

ordem e de acordo com as exigências estabelecidas pelo Conselho Federal de Economia. 

 

                                     _________________________________________________________ 
                                         Assinatura/Carimbo Funcionário (a) da SEREG 

 

 

Verificação de alteração dos dados cadastrais 

Prezado(a) economista, os seus dados cadastrais permanecem os mesmos? 

(   ) Sim    (    ) Não 

Em caso negativo, informar os dados alterados para atualização cadastral: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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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 n.º 31.794, de 17 de novembro 

de 1952, e Resoluções normativas do Cofecon, e tendo juntado para tanto o documento 

exigido pelo Órgão, aprovo a presente apresentação do 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:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.corecon-rj.org.br/
mailto:corecon-rj@corecon-rj.org.br

