
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Conselho de Educação do Distrito Federal 

Exmº Sr. Presidente do Conselho de Educação do Distrito Federal, 

_____________________________________________________________________________________, 
 (nome completo do(a) interessado(a)) 

natural de ______________________________________, ______________________________________, 
  (cidade)                                                                      (estado ou província) 

____________________________________, de nacionalidade _______________________________, residente no (a) 
 (país) 

______________________________________________________________________________________________________________________, 

 (endereço completo no Distrito Federal) 

CEP ________________________, telefones: fixo: ___________________/celular:___________________, 

vem solicitar a V. Exª., nos termos da Resolução nº 1/2013 do Conselho de Educação do Distrito Federal, 

para fins, entre outros, de prosseguimento de estudos em nível superior, declaração de equivalência de 

estudos realizados/concluídos em______________________, na(o)_________________________________ 
 (ano)                                                       (instituição educacional) 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________, _________________________________, _________________________________. 

     (cidade)                                                            (estado ou província)                                      (país)  

Como comprovante, estão anexadas cópias dos seguintes documentos: 

Histórico Escolar expedido pela escola estrangeira, autenticado no consulado brasileiro do país de origem. 

Certificado de conclusão de curso (quando for o caso), autenticado no consulado brasileiro do país de origem. 

       Tradução juramentada de todos os documentos escolares expedidos pela escola estrangeira.

Histórico Escolar das séries do Ensino Médio cursadas no Brasil (quando for o caso). 

Comprovante de residência no Distrito Federal. 

Documento pessoal. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Brasília, _____ de _____________________ de _________ 

___________________________________________________________ 
(Assinatura)                              (nº do documento de identificação) 

Os documentos apresentados 

conferem com o original 

Em ____/____/_____ 

__________________________ 

Assinatura e matrícula 

Autue-se e volte ao CEDF 

_________________________________ 

Assinatura e matrícula 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Conselho de Educação do Distrito Federal 

D E C L A R A Ç Ã O 

Declaro, para fins de prova junto ao Conselho de Educação do Distrito Federal, que o 

ensino médio realizado pelo(a) aluno(a): 

___________________________________________________________________________________

obedeceu às seguintes características: 

a) Carga horária (C.H.) cursada no Brasil (Quando for o caso):

1ª série/1º ano: C.H.: ______________________ Ano: __________ 

Instituição Educacional: ___________________________________________________________ 

Cidade: ________________________________________________________________ UF: ____ 

2ª série/2º ano: C.H.: ______________________ Ano: __________ 

Instituição Educacional: ___________________________________________________________ 

Cidade: ________________________________________________________________ UF: ____ 

b) Carga Horária cursada no exterior:

Número de horas diárias 

Semana escolar de  dias 

Semestre escolar de   semanas 

Ano escolar de semanas 

Total de horas cursadas no exterior 

Duração do curso em anos: 

       Total Geral da Carga Horária do Ensino Médio: ________________. (Brasil e exterior) 

Por ser verdade, firmo a presente. 

Brasília, ______ de _____________________ de _______ 

_______________________________________________ 

Estudante 

_______________________________________________ 

Responsável Legal 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Conselho de Educação do Distrito Federal 

D E C L A R A Ç Ã O   D E   R E S I D Ê N C I A 

Declaro, para fins de prova junto ao Conselho de Educação do Distrito Federal, tendo 

em vista a solicitação de equivalência de estudos de nível médio realizados no exterior, que resido no 

Distrito Federal, no seguinte endereço, conforme comprovante anexo:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

CEP: _________________________ 

Telefone: ______________________ 

Brasília, ______ de _____________________ de ________ 

___________________________________________________________ 

Assinatura e identidade do estudante (se maior) 

__________________________________________________ 

Assinatura e identidade do responsável legal (se menor) 
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