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OBJETIVO DO PROCESSO 
Executar a diplomação dos discentes aptos a colar grau. 
 
DEFINIÇÕES E SIGLAS 
SEI: Sistema Eletrônico de Informações 
GURI: Gestão Unificada de Recursos Institucionais 
SIE: Sistema de Informações para o Ensino 
 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

Id Atividade Ator Descrição da atividade 

1 Publicar Calendário de 
colação de grau 

DDRIA - Divisão de 
Documentação, 
Registros e 
Informações 
Acadêmicas 

A DDRIA publica em 
https://sites.unipampa.edu.br/progra
d/publicacoes/ a Portaria com as 
datas e procedimentos para as 
colações de grau do semestre 
subsequente, previamente 
aprovado pelo Gabinete da Reitoria, 
ACS e Direções de campus. 

2 Divulgar lista de prováveis 
formandos 

SA - Secretaria 
Acadêmica 

A SA disponibiliza no campus a 
relação de alunos prováveis 
formandos por curso. 

3 Solicitar colação de grau Discente 
 

Os alunos que constam como 
prováveis formandos realizam os 
procedimentos de solicitação de 
colação de grau mediante a 
apresentação da documentação 
exigida no Calendário de Colações 
de Grau (Portaria), dentro dos 
prazos previstos pela mesma 
portaria. 

4 Solicitar análise da 
coordenação de curso 

Secretaria Acadêmica A SA abre processo de colação de 
grau do curso no SEI e encaminha 
para a Coordenação do Curso.  

5 Conferir e ajustar requisitos 
de integralização e ENADE 

CC - Coordenação de 
curso  

Após verificar ser o aluno cumpriu 
as exigências para integralização do 
curso, incluindo o ENADE, a CC 
emite pareceres de Apto a colar 
grau e de Regularidade no ENADE 
no processo no SEI. 

Se os requisitos não forem atendidos, executa-se a atividade 6. Se forem atendidos, passa-se para 
a atividade 7. 

6 Informar situação aos 
discentes e à Secretaria 
Acadêmica. 

CC A CC informa ao discente que há 
pendências para integralização do 
curso e informa a SA quais alunos 
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possuem pendências. 

As atividades 7,8 e 9 acontecem em paralelo 

7 Conferir e ajustar 
documentação e o cadastro 
no SIE 

Secretaria Acadêmica A SA confere e, se necessário, 
ajusta o cadastro do provável 
formando no SIE. Verifica também a 
documentação necessária para a 
colação de grau e emite o parecer 
de Regularidade da Documentação 
no processo no SEI. Encaminha a 
cópia digital da documentação para 
a DDRIA. 

8 Alterar situação no SIE para 
“apto a formatura” 

Secretaria Acadêmica A SA altera a situação dos 
discentes que constam nos 
pareceres de Apto a Colar Grau, 
Regularidade no ENADE e 
Regularidade da Documentação 
para “Apto a Formatura” no SIE. 

9 Conferir inexistência de 
débitos 

Biblioteca do campus Realiza a verificação e emite 
declaração de inexistência de 
débitos dos alunos aptos a colar 
grau com a UNIPAMPA. 

Encerra atividades em paralelo 

10 Informar os discentes aptos 
a colar grau 

Secretaria Acadêmica Informa a DDRIA a lista final dos 
alunos aptos a colar grau, 
separados por curso, com nome 
completo e número de matrícula.  

11 Publicar lista oficial de aptos 
a colar grau 

DDRIA Realiza a publicação da Lista de 
Aptos a Colar Grau oficial em 
https://sites.unipampa.edu.br/progra
d/publicacoes/ 

As atividades de 12 a 15 acontecem em paralelo 

12 Informar relação de 
graduandos laureados 

CC Realiza reunião da Comissão de 
Curso em que será definido se 
haverá Láurea Acadêmica do curso 
no semestre e anexa a Ata da 
reunião no processo no SEI. 

13 Alterar situação no SIE para 
“formado” 

SARA-Setor de Apoio 
aos Registros 
Acadêmicos 

Altera a situação dos alunos aptos a 
colar grau para “Formado” no SIE e 
informa a DDRIA para emissão dos 
diplomas. 

14 Elaborar protocolo da 
cerimônia 

ACS Elabora os protocolos das 
cerimônias de colação de grau e 
encaminha para a DDRIA elaborar a 
minuta das Atas.  
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15 Indicar servidor para 
secretariar colação de grau 

Direção de campus Indica servidor do campus que 
ficará responsável pelos diplomas, 
ata e protocolos das colações de 
grau. 

Encerra processo em paralelo 

16 Emitir e registrar diplomas DDRIA Gera os diplomas a partir do 
relatório de formados no GURI, 
confere a documentação, imprime e 
realiza o registro dos documentos. 
Encaminha diplomas impressos 
para assinatura do Reitor. 

17 Organizar documentação DDRIA Entrega diplomas e protocolos no 
Gabinete do Reitor para envio ao 
campus, realizada normalmente 
pela ACS. 

18 Assinar diplomas Reitor Realiza a assinatura dos diplomas. 

19 Recolher demais 
assinaturas nos diplomas 

Secretaria da colação 
de grau 

Recolhe assinaturas da Direção e 
dos graduandos no ensaio da 
cerimônia. 

20 Registrar colação em ata Secretaria da colação 
de grau 

Faz os ajustes necessários na ata e 
recolhe assinaturas. 

21 Entregar os diplomas aos 
graduados mediante 
assinatura do protocolo 

Secretaria da Colação 
de Grau 

Entrega diplomas aos graduados 
mediante assinatura no protocolo de 
entrega de diplomas. 

Se todos os diplomas forem entregues, passa-se para a atividade 22 e encerra-se o processo. Se 
restarem diplomas a entregar segue-se para a atividade 23 

22 Instruir processo no SEI 
com atas e protocolos 

Secretaria da colação 
de grau 

Anexa a ata, o protocolo de entrega 
dos diplomas e as procurações, se 
houver, ao processo de colação de 
grau do curso no SEI. 

Encerra processo 

23 Entregar diploma na 
secretaria acadêmica 

Secretaria da colação 
de grau 

Encaminha para a Secretaria 
Acadêmica os diplomas que 
deverão ser entregues 
posteriormente para os graduados. 

24 Verificar colação de grau Secretaria Acadêmica Verifica se os diplomas 
encaminhados correspondem à 
discentes que colaram grau ou se 
será necessário agendamento de 
colação de grau em gabinete. 

Se o aluno colou grau, executa-se a atividade 25. Se não colou grau, passa-se para a atividade 26. 

25 Entregar diploma ao Secretaria Acadêmica Entregar diploma pessoalmente ou 

 



 

formando mediante procuração registrada em 
cartório ou procuração simples 
acompanhada de documento de 
identidade original do graduado. 

Encerra processo 

26 Solicitar colação de grau em 
gabinete 

Discente Formaliza na SA um pedido de 
colação de grau em gabinete 
mediante breve justificativa do não 
comparecimento à colação de grau 
interna ou externa. 

Encerra processo 

 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES / LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 

● Portaria MEC Nº 1.095, de 25 de outubro de 2018 
● Resolução nº 02, de 27 de abril de 2010 – Normas para Colação de Grau 
● Resolução nº 29, de 28 de abril de 2011 – Normas de Graduação 
● Norma Operacional nº 03/2018 
● Termo de Apostilamento Nº 01 da Norma Operacional 03/2018 
● Calendário de Colações de Grau (Publicado semestralmente) 
● Base de Conhecimento (SEI) 

 
 
 
 
RESPONSABILIDADES 

Papel Responsabilidade 

Dono do processo Pedro Kemerich 

E-mail prograd@unipampa.edu.br 

Telefone/Ramal 2264 

Líder de Melhoria Micaela Larroque e Bruno Martinato de Barros 

E-mail dda@unipampa.edu.br 

Telefone/Ramal 5322 

 
 
ANEXOS 

 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=100081-portaria-diplomas&category_slug=outubro-2018-pdf-1&Itemid=30192
http://sites.unipampa.edu.br/consuni/files/2010/06/res--2_2010-colacao-de-grau.pdf
http://sites.unipampa.edu.br/consuni/files/2010/06/res--29_2011-normas-basicas-de-graduacao2.pdf
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/colacoesdegrau/files/2018/08/norma-operacional-03-2018.pdf
https://sites.unipampa.edu.br/prograd/files/2019/01/norma-operacional-03-2018-termo-de-apostilamento-gr.pdf
https://sites.unipampa.edu.br/prograd/publicacoes/
https://sites.unipampa.edu.br/prograd/files/2019/07/colacao-de-grau-base-de-conhecimento-sei-1.pdf

