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PORTARIA Nº 978, DE 13 DE SETEMBRO DE 2013 
 
 

 
O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA no 

exercício da Reitoria, e no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 
 
CONSIDERANDO o Memorando Nº 70 da Pró-Reitoria de 

Graduação, de 3 de setembro de 2013, 
 

RESOLVE: 
 
ESTABELECER, na forma a seguir, o Calendário de Eventos, 

referente às colações de grau 2013/1: 

 

DATAS EVENTOS RESPONSÁVEIS 

18/09/2013 

Data limite para envio da indicação das Comissões Locais de 
Formaturas de cada Campus, conforme Art. 4º, 5º e 6º da 
Resolução nº 2, de 27 de abril de 2010, para o e-mail 
prograd@unipampa.edu.br 

Coordenação 
Acadêmica 

25/09/2013 

Data limite para a entrega de cópia dos seguintes documentos 
pelos prováveis formandos: 

1) Formulário de requerimento de inscrição a colação de grau 
devidamente preenchido; 

2) Carteira de Identidade; 
3) CPF; 
4) Certidão de nascimento ou casamento (alunos casados 

deverão apresentar, obrigatoriamente, a certidão de 
casamento); 

5) Para alunos que desejam alterar o nome, documento 
comprobatório; 

6) Título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral; 
7) Certificado militar atualizado (para estudantes do gênero 

masculino, sendo os maiores de 45 anos dispensados);  
8) Histórico com Certificado de Conclusão do Ensino Médio. 

Secretaria 
Acadêmica  
do Campus 

02/10/2013 
Envio dos números previstos de prováveis formandos por curso ao 
e-mail prograd@unipampa.edu.br 

Secretaria 
Acadêmica  
do Campus 

02/10 /2013  
a          

09/10/2013 

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

Secretaria 
Acadêmica  
do Campus 
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24/10/2013 
a 

 26/10/2013 

Conferência da integralização curricular após lançamento de notas 
do período 2013/1. Conferência da situação no ENADE e dos 
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 

29/10/2013 Publicação da lista dos pedidos de Colação de Grau. 
Secretaria 
Acadêmica  
do Campus 

29/10/2013 

Data limite para o envio da relação de estudantes aptos a colar 
grau (com o nome completo dos alunos 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 

29/10/2013 

Data limite de envio para a Divisão de Documentação Acadêmica 
dos originais dos seguintes documentos para o processo de 
diplomação:  

a) parecer de aptos a colar grau;  

b) parecer de regularidade da documentação,  

c) memorando individual de situação no ENADE. 

Secretaria 
Acadêmica do 

Campus, 
Coordenação de 

Curso e 
Coordenação 
Acadêmica 

29/10/2013 

Data limite para envio da relação dos formandos indicados a 
receber a Láurea Acadêmica, caso houver indicação. Enviar tal 
relação juntamente com a ATA de homologação do resultado da 
Láurea Acadêmica digitalizada para o e-mail 
prograd@unipampa.edu.br 

Coordenação 
Acadêmica 

30/10/2013 

Envio da relação de indicados a receber a Láurea Acadêmica, por 
e-mail, organizada por curso e campus à Assessoria de 
Comunicação Social (ACS) e à Divisão de Documentação 
Acadêmica (dda@unipampa.edu.br). 

PROGRAD 

04/11/2013 Publicação da lista de estudantes aptos a colar grau. 
Divisão de 

Documentação 
Acadêmica (DDA) 

08/11/2013 
a 

14/12/2013 
Período destinado às Colações de Grau do 1º Semestre de 2013. 

 

08/11/2013 Colações de Grau no Campus São Gabriel. 

09/11/2013 Colações de Grau no Campus Alegrete. 

 

22/11/2013 Colações de Grau no Campus Dom Pedrito 

23/11/2013 Colações de Grau no Campus Bagé 
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29/11/2013 Colações de Grau no Campus Jaguarão 

30/11/2013 Colações de Grau no Campus Caçapava do Sul 

 

06/12/2013 Colações de Grau no Campus São Borja 

07/12/2013 Colações de Grau no Campus Itaqui 

 

13/12/2013 Colações de Grau no Campus Uruguaiana 

14/12/2013 Colações de Grau no Campus Santana do Livramento 

 
 As datas das colações de grau foram definidas em sorteio com as direções dos 10 Campi, no 

dia 22/08/2013, na reunião do Fórum dos Diretores e será divulgada na 45ª Reunião Ordinária 
do Conselho Universitário, a ser realizada no dia 26/09/2013, no Campus Dom Pedrito. 

 Os Campi devem atentar para o curto tempo para tramitações do processo. 

 As solicitações de colação de grau em gabinete devem ser encaminhadas à Divisão de 
Documentação Acadêmica, pelo e-mail dda@unipampa.edu.br com o mínimo de 05 dias úteis 
de antecedência da data pretendida, como forma de agilizar o processo. Assim que possível, 
deverão ser enviados os originais para a Divisão de Documentação Acadêmica. 

 
 
 

 
 
 
 

Almir Barros da Silva Santos Neto 
                                                                                 Vice-Reitor no exercício da Reitoria 
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