COLAÇÃO DE GRAU OFICIAL UNIVERSIDADE DE GURUPI UNIRG
QUEM PODE COLAR GRAU?
O acadêmico que tiver integralizado com aprovação, todas as
disciplinas na matriz curricular do currículo do curso, Estágio
Supervisionado, Trabalho de Conclusão de Curso, Atividades
Complementares concluídas integralmente, documentos pessoais e
de Ensino Médio arquivados em seu dossiê acadêmico e outros
procedimentos necessários conforme o curso que estiver vinculado.
Deverá também, ter cumprido o prazo mínimo de integralização curricular estabelecido pela
legislação vigente e cumprir os requisitos do Regulamento para as Colações de Grau da
Universidade de Gurupi UnirG, faz necessário a leitura. Para os formandos do curso de Medicina,
do sexo masculino, estes deverão estar em dia com o Serviço Militar (FISEMI).
É obrigatória a participação do formando na solenidade de Colação de Grau Oficial Coletiva, nas
datas publicadas no Calendário Acadêmico de cada Campus, disponível no SITE desta Instituição e
no Espaço do Acadêmico. Somente constará na Ata Oficial de Colação de Grau Coletiva, o formando
que cumprir todos os requisitos acadêmicos e documentais exigidos para obter o grau de conclusão.
IMPORTANTE: O acadêmico que por algum motivo não tiver condições de comparecer à Cerimônia
de Colação de Grau, este poderá delegar um procurador para representá-lo. A procuração poderá
ser pública ou particular com assinatura reconhecida em cartório, com a finalidade específica de
participação da Cerimônia de Colação de Grau e assinatura dos documentos necessários para
validar o ato em questão. A Procuração deverá ser encaminhada à Secretaria Geral Acadêmica, com
cópia do documento com foto do procurador, para o e-mail secretaria@unirg.edu.br, com
antecedência de 48h a data da cerimônia de colação de grau.

PROCEDIMENTOS PARA REQUERER A COLAÇÃO DE GRAU OFICIAL COLETIVA:
 Para solicitar a Colação de Grau Oficial Coletiva, o acadêmico deverá acessar a plataforma SEI –
Secretaria on-line – Requerimento – Tipo de requerimento – Colação de Grau Oficial Coletiva.
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 O pedido deverá ser protocolado com antecedência de 10 dias úteis a data prevista da
cerimônia, requerimento protocolado fora do prazo, poderão ser indeferidos por
intempestividade, mesmo que a situação acadêmica esteja regularizada.
 O acadêmico deverá aguardar a análise do requerimento com o deferimento ou indeferimento
do pedido para participar da cerimônia de Colação de Grau Oficial Coletiva.
 O local e horário da cerimônia será publicado no site da IES e nas observações do requerimento.
PROCEDIMENTO PARA RETIRAR DOS DOCUMENTOS DE CONCLUSÃO (Histórico e Certidão de
Conclusão)

 Posteriormente a colação de grau o egresso, poderá acessar a plataforma SEI, no Espaço do
Aluno - Documentos Digitais – Opções e realizar o download do Histórico e Certidão de
Conclusão de Curso.
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