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PORTARIA Nº 1689, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016 
 
 

 
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, 

no uso de suas atribuições legais e estatutárias,  
 
CONSIDERANDO a Resolução CONSUNI/UNIPAMPA nº 

02, de 27 de abril de 2010, a Resolução CONSUNI/UNIPAMPA nº 29, de 28 de 
abril de 2011 e o Mem. 240/2016/PROGRAD/UNIPAMPA, de 20 de dezembro 
de 2016, 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º. Determinar, nos termos do Anexo I e II, o 

cronograma e os procedimentos para Colação de Grau e diplomação de 
discentes da Universidade Federal do Pampa, concluintes da graduação no 
primeiro semestre letivo do ano de 2017. 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação e revoga todos os dispositivos em contrário. 

  
 

 
 
 

 Marco Antonio Fontoura Hansen  
   Reitor  
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Anexo I 
 
 

Data Unidade Universitária 

04/08/2017 Caçapava do Sul 

05/08/2017 São Gabriel 

11/08/2017 São Borja 

12/08/2017 Itaqui 

18/08/2017 Jaguarão 

19/08/2017 Bagé 

25/08/2017 Alegrete 

26/08/2017 Uruguaiana 

01/09/2017 Dom Pedrito 

02/09/2017 Santana do Livramento 

Quadro 1: Cronograma de Colações de Grau nas Unidades da Universidade Federal do 
Pampa, referentes ao primeiro semestre letivo do ano de 2017.      
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Anexo II 
 

Data  Procedimento Responsável 

18/07/2017 

Indicação dos membros das Comissões Locais de 
Formaturas de cada Campus, conforme art. 4º, 5º e 6º da 
Resolução CONSUNI/UNIPAMPA nº 2, de 27 de abril de 
2010, para os endereços eletrônicos 
dda@unipampa.edu.br e acs@unipampa.edu.br. 

Coordenação 
Acadêmica 

18/07/2017 

Entregar à Secretaria Acadêmica cópia (física) dos 
seguintes documentos: 
a) Formulário de requerimento de inscrição à colação de 
grau devidamente preenchido 
b) Carteira de Identidade 
c) CPF 
d) Certidão de nascimento ou casamento (alunos 
casados deverão apresentar, obrigatoriamente, a 
certidão de casamento) 
e) Para alunos que desejam alterar o nome, documento 
comprobatório 
f) Título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral 
g) Certificado militar atualizado (para discentes do 
gênero masculino, sendo dispensados os maiores de 45 
anos) 
h) Histórico com Certificado de Conclusão do Ensino 
Médio. 

Discente 
(Provável 
formando) 

24/07/2017 

Envio da cópia da documentação dos prováveis 
formandos (em formato digital) para a Divisão de 
Documentação Acadêmica (DDA), pelo e-mail 
dda@unipampa.edu.br, ou em CD. 
Observação: Os documentos físicos (em papel) deverão 
ser arquivados na Secretaria Acadêmica. 

Secretaria 
Acadêmica do 

Campus 

24/07/2017 

Conferência: a) da integralização curricular do discente; 
b) da regularidade no ENADE e c) do cadastro de dados 
pessoais, conforme documentação apresentada pelo 
aluno. 
Alteração da situação do aluno, no cadastro de alunos 
do SIE, para FORMANDO. 

Secretaria 
Acadêmica do 

Campus, 
Coordenação de 

Curso e 
Coordenação 
Acadêmica 

24/07/2017 
Conferência da Inexistência de Débitos SISBI-
UNIPAMPA. 

Biblioteca do 
Campus 

24/07/2017 Publicação da lista dos pedidos de Colação de Grau. 
Secretaria 

Acadêmica do 
Campus 

24/07/2017 

Data limite para o envio da relação de discentes aptos a 
colar grau (com o nome completo conforme a certidão de 
nascimento/casamento e o número da matrícula, 
ordenado por curso e campus) à Divisão de 
Documentação Acadêmica, através do e-mail 
dda@unipampa.edu.br.  

Secretaria 
Acadêmica do 

Campus 

mailto:dda@unipampa.edu.br
mailto:acs@unipampa.edu.br
mailto:dda@unipampa.edu.br
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25/07/2017 

Envio para a Divisão de Documentação Acadêmica dos 
originais dos seguintes documentos para o processo de 
diplomação: a) parecer de apto a colar grau; b) parecer 
de regularidade da documentação, c) memorando 
individual de situação regular no ENADE; c) Declaração 
de inexistência de débitos SISBI-UNIPAMPA. 

Secretaria 
Acadêmica do 

Campus, 
Coordenação de 

Curso, 
Coordenação 
Acadêmica e 
Biblioteca do 

Campus 

26/07/2017 

Envio da relação dos formandos indicados a receber a 
Láurea Acadêmica, acompanhada do respectivo 
documento de homologação do resultado (ata da 
Comissão de Curso), em versão digitalizada, para o e-
mail dda@unipampa.edu.br.  

Coordenação de 
Curso 

27/07/2017 Publicação da lista de discentes aptos a colar grau. 
Divisão de 

Documentação 
Acadêmica (DDA) 

Quadro 2: Cronograma de procedimentos para Colação de Grau e diplomação de discentes 
concluintes da graduação, na Universidade Federal do Pampa, referentes ao primeiro semestre 
letivo do ano de 2017. 
 
 
 
 
 
 

 


