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Você chegou a Barcelona com vontade de exercer sua
profissão, mas está com dificuldades porque seu diploma é
brasileiro? Não sabe nem por onde começar? Não se
preocupe, você não está sozinha(o)! 

Validar seu diploma permite que você exerça sua profissão
na Espanha legalmente, como autônoma(o) ou empregada
(o), ajudando em sua colocação profissional e impulsionando
sua carreira no novo país de residência. 

Esse processo de homologação muitas vezes parece longo,
complicado e cheio de conceitos jurídicos difíceis de
entender. No entanto, ele é muito necessário. Por isso,
preparamos essa cartilha cheia de dicas para te orientar e
mostrar por onde começar.

Esperamos que seja útil!
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Prezada(o) brasileira(o),



Somos o Núcleo Barcelona do Grupo Mulheres do Brasil, que
nasceu em 2013 como iniciativa de 40 mulheres e hoje já
está presente nos 5 continentes. Atuamos na Catalunha há 2
anos e nossa missão é criar uma rede de apoio forte de
mulheres que, através de ações palpáveis, fomentem o
protagonismo feminino e gerem soluções para toda
nossa comunidade em Barcelona e região.  

Aqui, nosso Núcleo é composto por 6 Comitês: Saúde,
Cultura, Empreendedorismo, Combate à Violência Contra a
Mulher, Comunicação e Jurídico.

Essa cartilha foi idealizada pelas voluntárias do Comitê
Empreendedorismo com o intuito de ajudar às mulheres que
vivem aqui na Espanha na busca de sua inserção
profissional.  

QUEM SOMOS NÓS?
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CARTILHA  SOBRE  VALIDAÇÃO DE
DIPLOMAS ESTRANGEIROS NA ESPANHA

QUAL É A DIFERENÇA ENTRE CONVALIDAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO E EQUIVALÊNCIA DE DIPLOMA?  

1.

3.

4.

Homologação de títulos estrangeiros de educação
superior a títulos oficiais espanhóis

1.2

2.

A cartilha foi organizada em diferentes seções com o passo
a passo do processo:
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Conforme se explicará melhor a seguir, a convalidação é o
reconhecimento dos estudos por universidades espanholas
somente para efeitos acadêmicos (terminar uma graduação,
fazer um mestrado ou doutorado, por exemplo), já a
homologação e a equivalência de diploma são processos
que reconhecem que toda a sua formação no exterior é
equivalente à formação na Espanha, permitindo então o
exercício da sua profissão.

QUAL É A DIFERENÇA ENTRE
CONVALIDAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E

EQUIVALÊCIA DE DIPLOMA?

Convalidação, homologação e equivalência de diploma
estrangeiro são processos distintos, que produzem
diferentes efeitos. 
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A convalidação é o reconhecimento oficial, a efeitos
acadêmicos, da validez dos estudos superiores
realizados em instituições de educação superior
estrangeira (que podem ter sido finalizados ou não com a
obtenção de um título), a respeito de estudos universitários
espanhóis parciais que permitam prosseguir ditos estudos em
uma universidade espanhola.

O processo de convalidação é feito na própria
universidade espanhola em que o interessado tenha
solicitado prosseguir com os estudos, de acordo com os
critérios fixados pelo Conselho de Universidades da
Espanha. Na prática, a convalidação ocorre no momento da
matrícula no curso, em que a universidade confere o
diploma e o histórico acadêmico do aluno, que devem
estar apostilados.

1.1  Convalidação ou reconhecimento
oficial de estudos estrangeiros
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CONVALIDAÇÃOHOMOLOGAÇÃO 

A homologação de títulos estrangeiros de educação superior
a títulos universitários espanhóis de grau superior ou de
mestrado - necessários para exercer uma profissão
regulamentada na Espanha - reconhece que a formação
que foi recebida para obter uma titulação em uma
universidade estrangeira é equivalente a que se exige
para obter uma dessas  titulações universitárias na
Espanha.

O processo de homologação pode ser solicitado por todos
os estudantes formados por instituições de educação
superior oficiais não espanholas. Pode-se homologar os
estudos a títulos oficiais universitários espanhóis de grau
superiores ou mestrado que dão acesso a uma profissão
regulada na Espanha. 

1.2  Homologação de títulos estrangeiros de
educação superior a títulos oficiais espanhóis
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CONVALIDAÇÃOHOMOLOGAÇÃO 

As profissões regulamentadas na Espanha para solicitação
de homologação de título universitário estrangeiro estão
elencadas no Anexo I do Real Decreto n° 967/2014, de 21 de
novembro. Seguem as profissões:

1.2  Homologação de títulos estrangeiros de
educação superior a títulos oficiais espanhóis
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Ciências Sociais e Jurídicas Professor de Educação Infantil
Professor de Educação Primária
Professor de Ensino Fundamental, Médio,
Técnico e de Idiomas
Advocacia
Procuradoria de Tribunais

Engenharia e Arquitetura Engenharia Civil (Estradas, Canais e Portos)
Engenharia de Minas
Engenharia Industrial
Engenharia Aeronáutica
Engenharia Agrônoma
Engenharia de Montanhas
Engenharia Naval e Oceania
Engenharia de Telecomunicações
Engenharias Técnicas de Minas; de Obras 
  Públicas; Aeronáutica; Agrícola; Florestal; 
  Naval; Industrial; de Telecomunicações e 
  em Topografia
Arquitetura
Arquitetura Técnica

Ramos de Conhecimento Real
Decreto 967/2014 (Anexo I)

Campo Específico

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12098


CONVALIDAÇÃOHOMOLOGAÇÃO 

Medicina
Medicina Veterinária
Enfermagem
Fisioterapia
Odontologia
Farmácia
Fonoaudiologia
Óptica/ Optometria
Podologia
Terapia Ocupacional
Nutrição
Psicologia de Saúde Geral

1.2  Homologação de títulos estrangeiros de
educação superior a títulos oficiais espanhóis
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Ciências da Saúde

Ramos de Conhecimento Real
Decreto 967/2014 (Anexo I)

Campo Específico



A equivalência de título universitário estrangeiro na Espanha
pode ser solicitada quando se deseja realizar o
reconhecimento de um título universitário de profissão
que não se encontra regulada na Espanha, ou seja,
aquelas profissões que não foram elencadas no Anexo I do
Real Decreto n° 967/2014, de 21 de novembro.

As profissões que não foram reguladas na Espanha podem
ser consultadas no Anexo II do Real Decreto n° 967/2014, de
21 de novembro (ver tabela a seguir): 

CONVALIDAÇÃOHOMOLOGAÇÃO 1.3 Equivalência de título estrangeiro de
educação superior 
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Artes e Humanidades

Idiomas

Artes
Humanidades

Ramos de Conhecimento Real
Decreto 1393/2007 (Anexo II)

Campo Específico

Ciências Sociais e Jurídicas Programas e certificados básicos
Alfabetização e aritmética elementar
Competências pessoais e desenvolvimento
Educação
Ciências sociais e do comportamento
Jornalismo e Informação
Educação comercial e administração



CONVALIDAÇÃOHOMOLOGAÇÃO 1.3 Equivalência de título estrangeiro de
educação superior 
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* Os títulos passarão pelo procedimento de Equivalência, desde que
não estejam elencados nas profissões regulamentadas no Anexo I

Ramos de Conhecimento Real
Decreto 1393/2007 (Anexo II)

Campo Específico

Ciências Sociais e Jurídicas Ciências jurídicas *
Serviços pessoais
Serviços de higiene e saúde ocupacional
Serviços de segurança
Serviços de transporte

Ciências Naturais

Matemática e estatística

Ciências biológicas
Meio ambiente
Física, química e geologia

Engenharia e Arquitetura Tecnologia da informação e comunicação
Engenharia *
Engenharia de produção
Arquitetura e construção *
Agricultura *
Silvicultura *
Pesca

Engenharia e Arquitetura

Bem-estar

Veterinária *
Saúde *



CONVALIDAÇÃOHOMOLOGAÇÃO 

No caso de títulos universitários obtidos em outros países da
União Europeia, o procedimento que se faz é o de
reconhecimento profissional de títulos, que é regulado por
duas Diretivas Europeias (Diretiva 2005/36/CE e Diretiva
2013/55/EU). Para se ter acesso a todos os detalhes do
processo aqui na Espanha, basta acessar a página do
Ministério da Educação e Formação Profissional da Espanha
aqui.

1.4 Reconhecimento profissional de títulos
obtidos em outros países da União Europeia 
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https://www.educacionyfp.gob.es/eu/dam/jcr:cd5a2488-8559-4b7a-9499-184d54222781/directiva-2005-36-ce-es.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/eu/dam/jcr:5ebfa982-7a4b-40c4-ad7b-93f020ff1aa9/directiva-2013-55-ue-es.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/eu/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/reconocimiento-directiva-2005-36-ce.html#ds4


Os títulos de estudos estrangeiros não universitários também
podem ser convalidados ou homologados. Todos os detalhes
do processo podem ser obtidos na página do Ministério da
Educação e Formação Profissional da Espanha. É importante
frisar que existem algumas especificidades para quem reside
na Catalunha, cujas informações mais completas podem ser
acessadas aqui. Dentre elas, há a necessidade de se
comprovar a residência com um “volante de

empadronamiento”.

Caso você esteja se mudando para a Espanha com os seus
filhos, também existe uma tabela de Equivalência entre os
Sistemas Educativos na Espanha e no Brasil que, dependendo
do ano letivo, exige que o diploma esteja homologado ou
convalidado. Para mais informações, entre aqui.

CONVALIDAÇÃOHOMOLOGAÇÃO 
1.5 E no caso de diplomas não universitários?
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http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-convalidacion-no-universitarios.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-convalidacion-no-universitarios.html
http://queestudiar.gencat.cat/es/homologacio
https://www.barcelona.cat/internationalwelcome/es/tramites/alta-en-el-padron-municipal-de-habitantes-de-la-ciudad-de-barcelona
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:43b222f9-e9bb-4e64-ba73-e09d110c5531/brasil.pdf
http://queestudiar.gencat.cat/web/.content/home/homologacio/guies/brasil.pdf


Cópia autenticada do documento que atesta a
identidade e nacionalidade do requerente,
emitido pelas autoridades competentes do país de
origem ou de proveniência, ou pelas autoridades
espanholas competentes para estrangeiros.

Cópia autenticada do diploma cuja homologação
é solicitada ou do certificado que credita sua
emissão e, se aplicável, da tradução oficial
correspondente

Confira, a seguir, a documentação necessária a ser trazida
do Brasil para a homologação de diplomas universitários que
dão acesso à profissão regulada na Espanha ou
equivalência para as profissões não reguladas:

QUAL É A DOCUMENTAÇÃO 
NECESSÁRIA PARA A HOMOLOGAÇÃO E

EQUIVALÊNCIA?
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Cópia autenticada da certificação acadêmica
(Histórico Escolar e Programa de Disciplinas do
Curso) dos estudos realizados para obtenção do
diploma, declarando, entre outras coisas, a duração
oficial em anos acadêmicos do plano de estudos
seguido, as matérias cursadas e a carga horária
total de cada matéria expressa em horas ou em
créditos ECTS (europeus) e, se aplicável, a
tradução oficial correspondente.

É importante estar atenta ao fato de que, para
apostilar o Programa de Disciplinas do Curso, deve
haver na capa uma declaração que contenha o
nome do aluno, seu número de identidade, uma
certificação dada pela autoridade administrativa
da faculdade de que o conteúdo das disciplinas
cursadas pelo aluno efetivamente corresponde à
Grade Curricular da Graduação e ao Histórico
Escolar do aluno, e uma menção ao total de
páginas do documento (que devem estar coladas,
numeradas, carimbadas e assinadas).

CONVALIDAÇÃOdocumentação
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CONVALIDAÇÃO

- Comprovação da competência linguística
necessária (DELE B2) para o exercício na
Espanha da profissão regulamentada
correspondente. Para mais informações sobre
a obtenção do diploma de espanhol, entre no
site do Instituto Cervantes.
OBS.: Este requisito não é exigido para as
solicitações de Equivalência de título
estrangeiro.

- Comprovante de pagamento da taxa. 
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https://examenes.cervantes.es/es


A Apostila de Haia (antiga legalização de documentos) é
um certificado que se adiciona ao documento que autentica
a sua origem como um documento público. O apostilamento
de documentos só pode ser feito pelos cartórios apostilantes
no Brasil.

A tradução juramentada pode ser feita tanto por tradutor
juramentado no Brasil, quanto na Espanha. Por ter uma
oferta maior de tradutores juramentados, o processo
costuma ser mais barato se feito diretamente na Espanha.
Para ter acesso à lista de tradutores juramentados no Brasil,
deve-se entrar em contato com as Juntas Comerciais dos
Estados. Já a lista de tradutores juramentados na Espanha é
atualizada mensalmente e pode ser consultada aqui.

CONVALIDAÇÃO
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ATENÇÃO:

Além das cópias autenticadas, todos os documentos devem
estar apostilados conforme a Apostila de Haia e traduzidos
para o espanhol por tradutores juramentados. O Consulado-
Geral do Brasil em Barcelona não tem competência legal
para traduzir nem apostilar documentos.

https://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoes-internacionais/apostila-da-haia/cartorios-autorizados/
http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-nacional-de-pessoas-juridicas-cnpj/juntas-comerciais-conveniadas-para-inscricao-e-alteracao-do-cnpj/relacao-das-juntas-comerciais-conveniadas
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Traductoresas.aspx


1. A taxa a ser paga é a Taxa 107
Modelo 790, que corresponde ao
serviço de homologações,
convalidações e equivalências
de títulos e estudos estrangeiros.
Em nossa última consulta (em 19
de abril de 2021), o valor era de
164,85 euros.

COMO FAZER O PROCESSO DE
HOMOLOGAÇÃO  E DE EQUIVALÊNCIA?

2. Com a documentação devidamente separada e o
comprovante de pagamento da taxa, um formulário de
solicitação da homologação do diploma ou de equivalência
devem ser preenchidos para dar entrada no processo.

Todas as informações sobre o processo estão na página do
Ministério da Educação e Formação Profissional da Espanha.
A seguir, detalhamos as etapas a serem seguidas:
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https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.21ef60083f296675105f2c10026041a0/?vgnextoid=7845dec5fc9b7710VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:4b508867-2ede-4e30-85e4-3320b3e43e45/solicitud-homologacion-formulario.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-educacion-superior.html


3.    O prazo para apresentação da
solicitação de homologação de diploma
e de equivalência estão abertos
permanentemente  e os serviços podem
ser requeridos tanto de forma online,
quanto através de qualquer registro
público da Administração Geral do
Estado, Comunidades Autônomas e
algumas Administrações Locais
(Prefeituras que atuem como registro
público) da Espanha. 

CONVALIDAÇÃO

Na Catalunha, existe o Serviço de Acompanhamento ao
Reconhecimento Universitário (Servei d'Acompanyament al
Reconeixement Universitari – SARU), que presta os serviços
de informação, assessoramento e acompanhamento dos
processos de pessoas interessadas.
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https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=180
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=180
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/saru/


4.    Depois de apresentada a solicitação, o prazo para a
Administração Pública da Espanha resolver e notificar sobre
a resolução é de 6 meses, contados a partir da data em
que a solicitação tenha entrado no registro público. O prazo
de 3 meses previsto para a emissão do informe técnico
suspende o prazo previsto para a emissão da resolução  -
isso quer dizer que o prazo de 6 meses não é computado
enquanto o informe técnico estiver sendo feito.

CONVALIDAÇÃO

5.    Depois de analisado, o procedimento culminará em uma
resolução definitiva, que poderá conceder a homologação
ou a equivalência, ficar condicionada à aprovação de
requisitos formativos complementares ou ser negada.
Caso a resolução seja negada, há a possibilidade de 
 recorrer da decisão no prazo de 1 mês.
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CONVALIDAÇÃO

A retirada da credencial poderá ocorrer:
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Em outras localidades: o interessado
pode solicitar, por escrito dirigido à
Subdirección  General  de  Títulos,  que  sua

Títulos, Paseo de la Castellana 162, 28046 Madrid (de
segunda a sexta-feira das 09:00 às 10:00h).

credencial seja enviada à Área de Alta Inspección de
Educación de la Delegación del Gobierno ou à
Subdelegación del Gobierno onde deseja buscá-la.

 De forma presencial ou através de
procuração: com a assinatura do interessado
e cópias dos documentos de identidade na
Espanha ou passaportes do interessado e do
procurador,    na    Subdirección   General    de



O prazo para cursar as matérias, de acordo
com o Real Decreto 967/2014, é de 6 anos,
contados a partir da data de notificação da
resolução.

CONVALIDAÇÃO
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6.  É possível que o processo de
homologação fique condicionado à
aprovação de certos requisitos
formativos complementares (matérias a
serem cursadas em uma universidade
espanhola). Dessa forma, o interessado
deverá entrar em contato com qualquer
universidade espanhola para se inscrever
nas provas das matérias pendentes.

ATENÇÃO: caso as matérias pendentes não sejam
aprovadas dentro do período de 6 anos, a lei espanhola
não permite que uma nova solicitação de
homologação do mesmo título seja apresentada.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12098


Algumas voluntárias do Núcleo
Barcelona que já conseguiram
homologar seus diplomas
compartilharam dicas valiosas para
você ter paciência e obter sucesso em
seu processo!

DICAS DAS NOSSAS VOLUNTÁRIAS

- Estando ainda no Brasil, é possível
fazer o processo de homologação do
título universitário através dos
Consulados da Espanha no Brasil.
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O processo parece longo e burocrático, mas não desanime! 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BRASILIA/es/Embajada/Paginas/Demarcaciones.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BRASILIA/es/Embajada/Paginas/Demarcaciones.aspx


- Estando na Espanha (Barcelona), é fortemente
recomendado que você recorra ao SARU (Servei

d'Acompanyament al Reconeixement Universitari). Eles
providenciam assistência completa durante todo o
processo, cuja entrada pode ser dada lá mesmo. Inclusive,
também possuem uma cartilha com informações práticas
para a homologação de diplomas universitários estrangeiros,
que pode ser acessada aqui.

Além disso, eles conhecem as especificidades de cada
curso e já indicam as melhores universidades para fazer as
provas, caso a sua resolução tenha sido condicionada à
aprovação em certas matérias.

DICAS DAS NOSSAS VOLUNTÁRIAS

O SARU fica na Calle Calabria, 147
(08015 – Barcelona) e atende ao público
tanto presencialmente, quanto online.
Para mais informações, acesse aqui. 
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https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/05immigracio_refugi/13saru/triptic/TRIPTIC_SARU_ESPANYOL.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/05immigracio_refugi/13saru/serveis_i_normativa/documents/homologacio_a_grau_academic/opuscle_homologacio_cast.pdf
http://moncat.gencat.cat/es/web/guest/del-mon-a-catalunya/validacio-d-estudis-universitaris/servei-d-acompanyament


No caso de Direito, existe a possibilidade de
poder advogar na Espanha de forma limitada por
meio da inscrição de advogado brasileiro na
Ordem dos Advogados Portugueses, que tem
acordo firmado com a Ordem dos Advogados do
Brasil.

É possível obter mais informações sobre a inscrição de
advogado com título obtido em um Estado da União
Europeia na página do Colégio de Advogados de Barcelona
(“Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona” – ICAB).

Cabe frisar que, apesar de não ser necessário residir em
território português, deve-se juntar declaração, emitida por
um advogado com inscrição em vigor na Ordem dos
Advogados Portugueses, autorizando a indicação do
respectivo domicílio profissional.
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DICAS DAS NOSSAS VOLUNTÁRIAS

A atuação é limitada porque, na Espanha, o advogado
deverá fazer uma inscrição especial no Colégio de
Advogados correspondente ao seu domicílio como advogado
europeu (“colegiados comunitários ejercientes”).

https://portal.oa.pt/media/118601/inscricao-de-advogado-brasileiro.pdf
https://www.icab.es/es/colegio/alta/ejercientes/colegiacion-titulo-estado-eu/index.html


No caso de Medicina, não é necessário aportar
o programa formativo do curso no processo de
homologação, caso o título tenha sido obtido
em alguma das universidades incluídas neste
anexo (em sua maioria, universidades federais
brasileiras).

Conforme foi noticiado recentemente
(março/2021), há milhares de processos
de homologação de títulos
universitários pendentes de análise na
Espanha. Por isso, o Ministério de
Universidades está preparando um novo
decreto sobre homologação de títulos
que deem acesso à profissão
regulamentada na Espanha com o
objetivo de diminuir os prazos e agilizar
a burocracia. 

As solicitações deixarão de ser presenciais e, em alguns
casos, terão equivalências automáticas de títulos expedidos
por Estados do Espaço Europeu de Ensino Superior ou por
países nos quais os estudos são reconhecidos.

25

DICAS DAS NOSSAS VOLUNTÁRIAS

http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:cbaa1775-109a-4ba8-942f-6439cb5c034e/anexo-no-programas.pdf
https://elpais.com/educacion/2021-03-24/miles-de-inmigrantes-podran-homologar-su-titulo-universitario-en-seis-meses-para-ejercer-en-espana.html


Empoderar as brasileiras para que elas

atinjam a plenitude em suas profissões e

negócios, tornando-se verdadeiras líderes

em seus setores, contribuindo assim para o

desenvolvimento de uma sociedade mais

igualitária e respeitosa com as mulheres.

Somos as voluntárias do 
Grupo Mulheres do Brasil - Núcleo Barcelona! 

Nosso objetivo é:

Orientar e apoiar as brasileiras que moram

em Barcelona e Região, ajudando-as a se

desenvolver no âmbito profissional (carreiras

e empreendedorismo).

QUEM ESCREVEU ESTA CARTILHA?
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Muitas de nós já passamos, ou
vamos passar, pelo processo de
homologação e outros desafios que
compartilhamos sendo brasileiras
que moram no exterior, mas
acreditamos que superar esses
desafios é sempre mais fácil juntas.
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QUEM ESCREVEU ESTA CARTILHA?

Esta cartilha foi organizada com muito carinho. Idealizada
em setembro de 2020, executada e finalizada em junho
deste ano, em Barcelona/Espanha, com última atualização
no dia 05/07/2021.

Produção:
Ana Maria Martinez Machado 
Débora de Souza Bessa 
Giuliana Guasti 
Júlia Quintanilha Faver 
Karen Villerva Gonçalves 
Marilice Siqueira Marques Lins 
Marina Bichara Rocha 
Valéria dos Reis Xavier

Colaboração:
Cristina Souza da Rosa 
Danielle Oliveira Schmitt 
Desirée Cipriano Rabelo 
Glaucia Santiago Garcia 
Maria Cristina Marinho de Moraes
Marisol Silvares Morandeira 
Thays Sebeer da Rocha 
Vanessa Ferrari Teixeira

Revisão Geral:
Gabriela Fleury
Laine Agapito da Silva 
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www.grupomulheresdobrasil.org.br

www.instagram.com/grupomulheresdobrasilbcn/

www.facebook.com/grupomulheresdobrasilbcn

TEM INTERESSE DE CONHECER MAIS SOBRE A
NOSSA ORGANIZAÇÃO?

QUEM ESCREVEU ESTA CARTILHA?

Este material foi produzido pelas voluntárias do Grupo
Mulheres do Brasil - Núcleo Barcelona e é de
propriedade do próprio Grupo não podendo ser
copiado e/ou vendido parcial nem totalmente;
Não é um material oficial de nenhuma instituição ligada
aos processos oficiais e educacionais, mas baseado na
experiência e informações das próprias voluntárias;
Qualquer dúvida entrar um contato diretamente para
barcelona@grupomulheresdobrasil.org.br

http://www.grupomulheresdobrasil.org/
https://www.instagram.com/grupomulheresdobrasilbcn/
https://www.facebook.com/grupomulheresdobrasilbcn
mailto:barceloa@grupomulheresdobrasil.org
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REALIZAÇÃO:


