
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA FAZER SOLICITAÇÕES NA DRA 

 
PESSOA FÍSICA 

 

Dados do outorgante: <nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão>, 

portador(a) do CPF nº __________________, RG nº_________________, expedido pelo 

<órgão>, residente e domiciliado(a) a <rua, avenida,etc> ______________________, 

bairro ________________, município ________________, Estado ____, CEP ________, 

telefone ____________, pelo presente instrumento nomeia e constitui como seu (sua) 

bastante Procurador(a) <nome completo do outorgado, nacionalidade, estado civil, 

profissão>, portador(a) do CPF nº ____________________, RG nº_________________, 

expedido pelo <órgão>, residente e domiciliado(a) a <rua, avenida, etc> 

____________________________, bairro _______________, município _____________, 

Estado ______, CEP _____________, telefone ____________, a quem confere amplos 

poderes para representá-lo(a) perante a UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE 

JANEIRO / UFRRJ, para <solicitação> ____________________, responsabilizando-se 

pela realização de todos atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste instrumento, 

que terá cessado seus efeitos imediatamente após a requisição ter sido efetivada. 

______________,_____de____________de______ 

 (local) (data) 

 

 

__________________________________ 

(assinatura do outorgante) 

 
 

 

____________________ 

 

Anexar, obrigatoriamente, cópias dos documentos de identidade do outorgante e do 

procurador. 
 
 

 
A procuração poderá ser autenticada em cartório; ou, 

A assinatura do outorgante na procuração deve ser realizada in loco na presença de servidor da 
UFRRJ. Neste caso, é preciso levar duas vias da procuração e duas vias de cada documento, uma 
via de cada ficará na DRA e a outra será utilizada pelo procurador para retirar o documento. 
 
Reconhecimento feito em ___/____/_____,  
 
pelo (a) servidor(a) : _____________________________________________________ 

 (Assinatura e carimbo) 

 



SUGESTÃO TERMO DE RESPONSABILIDADE 

DO OUTORGADO ANEXO À PROCURAÇÃO 

 

 

Eu, __<nome completo>___, portador(a) do RG nº_________________, expedido pelo 

<órgão>, aluno do curso ___<nome do curso>__, matrícula nº __<nº matrícula>___, 

declaro estar ciente de que a falsidade da presente declaração pode implicar na sanção 

penal prevista no Art. 299 do Código Penal.  

(Art. 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração que devia constar, ou nele 
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 
prejudicar direito, criar, obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.) 
 

 

________, ______de ______________de ______. 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Outorgado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Observações: 

1. A procuração particular deverá ser acompanhada de cópia de identidade do outorgante signatário, da 
identidade do procurador e do termo de responsabilidade do outorgado. 

2. Na procuração, o outorgante deverá conferir poderes específicos para que o outorgado solicitar e/ou 
retirar um documento específico. É possível dar entrada no diploma na DRA, mas informações para 
retirada através de procuração devem ser verificadas no setor de Diplomas, sala 94. 

3. Caso seja do desejo do outorgante, poderá conferir ao outorgado poderes para que possa fazer o 
requerimento do diploma e a sua retirada, devendo para isso alterar o modelo da procuração, incluindo os 
termos específicos para cada ato, conforme a sua necessidade. O Outorgante deverá atentar que para 
cada ato que se fizer representar (p. ex.: solicitar histórico), deverá emitir uma via da procuração, 
devidamente assinada, com firma reconhecida, pois as procurações ficarão retidas nos órgãos 
responsáveis pela realização de cada ato. 

4. O reconhecimento de firma poderá ser realizado na Pró-reitoria de Graduação - PROGRAD/UFRRJ, de 
acordo com disposto no art. 3º, I, da Lei N.º 13.726, de 08 de outubro de 2018, que Racionaliza atos e 
procedimentos administrativos dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e 
institui o Selo de Desburocratização e Simplificação.  

5. Caso o outorgante esteja impossibilitado de fazer o reconhecimento de firma na PROGRAD, conforme 
dispõe a Lei, deverá apresentar a procuração com firma reconhecida em cartório. 

 


