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Informação CGRAD/IA nº 01/2020

COLAÇÃO DE GRAU - FORMANDOS 1º SEMESTRE /2020

Em conformidade com o Regimento Geral dos Cursos de Graduação, a expedição

de diploma de graduação depende,  obrigatoriamente,  da  colação de grau do aluno.

Considerando  as  alterações  mais  recentes  no calendário  dos  cursos  de  graduação,

destacamos que:

1 -  Enquanto  perdurar  a  suspensão das atividades presenciais  ficam dispensadas as

convocações  de  Assembléias  Universitárias  de  colação  de  grau  (Resolução  GR-

028/2020, de 17/03/2020);

2 - Após a data das colações, os Diretores de Unidade poderão autorizar formalmente a

DAC  a  emitir  os  diplomas  dos  alunos  concluintes,  mediante  manifestação  dos

Coordenadores de Graduação (Resolução GR-028/2020, de 17/03/2020).

A  data  de  Colação  de  Grau  dos  formandos  do  1º  semestre  de  2020  será  dia

18/09/2020.  Não  haverá  assembleia  presencial  ou  digital,  conforme  o  disposto

acima. O diploma estará disponível no sistema online da DAC em até 10 (dez) dias úteis

após a data de colação. O certificado de conclusão estará disponível no sistema online da

DAC após a inserção de notas (01/09/2020). Tão logo a DAC nos encaminhe a lista de

concluintes,  informaremos por  e-mail  os  alunos de suas  conclusões.  A Secretaria  de

Graduação também providenciará  os  documentos para  que a  Direção do  IA  autorize

formalmente a emissão dos diplomas pela DAC.

Alunos  que  se  formaram  antes  do  1ºs/2020  mas  que  não  colaram  grau  ainda ,

poderão ser incluídos no documento de colação para que seus diplomas sejam emitidos.

Para isso é necessário que nos solicite por e-mail (cgia@unicamp.br) até 16/09/2020 sua

inclusão na colação de grau.  Atenção! Os concluintes do 1ºs/2020 não precisam solicitar

inclusão  na  colação,  pois  já  estão  automaticamente  na  lista  de  concluintes  da  DAC.

Atenciosamente,

           Coordenadoria de Graduação /IA
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