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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

COORDENADORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO - COEG

MEMORANDO CIRCULAR Nº 70/2022 - COEG (11.02.25.06) 
(Identificador: 202354572) 
 
Nº do Protocolo: 23125.012109/2022-80

Macapá-AP, 16 de Maio de 2022.
 

Ao grupo: CAMPUS BINACIONAL, CAMPUS MAZAGÃO, CAMPUS SANTANA, COORDENAÇÕES - DCBS,
COORDENAÇÕES - DCEXT, COORDENAÇÕES - DEDU, COORDENAÇÕES - DEPLA, COORDENAÇÕES -
DFCH, COORDENADORES DE CURSOS, DEPARTAMENTOS ACADÊMICOS.
 

Título: Colação de Grau - Junho/2022

Senhor(a) Diretor(a) de Departamento Acadêmico, Diretores/as de Campi e Coordenador(a) de
Curso:
 
Dando prosseguimento ao planejamento realizado por esta DERCA/PROGRAD para o ano de
2022, informamos as vossas senhorias que acontecerão nos próximos dias 23 e 24 de junho de
2022, Colação de Grau em formato PRESENCIAL para todos os acadêmicos que estejam com
sua documentação integralizada junto ao DERCA. Neste sentido, solicitamos comunicar a todos
os alunos que se encontram na situação mencionada para que tomem as providências
necessárias para a Colação de Grau.
 
Registra-se que, a concretização dessa medida exige a tomada de várias providências, que
envolvem diferentes setores e agentes da UNIFAP, os quais, por meio deste expediente, estão
sendo chamados a integrar a Comissão de organização para a consecução dos fins da
referida Colação.  Para tanto, fica estabelecida a seguinte agenda programática:
 

AÇÃO RESPONSÁVEIS PRAZO
1. Anunciar aos alunos que estejam com o currículo
integralizado até maio/2022, mobilizando-os para que
façam a solicitação de Colação de Grau, junto ao
Protocolo Geral/UNIFAP ou à Coordenação do Curso.
 
Observação 1: no ato da solicitação
o aluno deverá preencher requerimento, dirigido à
Coordenação do Curso, e apresentar em original e
fotocópia, os seguintes documentos:
a) Certidão de Nascimento ou Casamento
b) Carteira de Identidade;
c) CPF;
d) Título de Eleitor;
e) Comprovante de Quitação Eleitoral (último pleito);  
f) Certificado de Reservista (exclusivo para homens);
g) Comprovante de Residência;
h) Certificado ou Diploma do Ensino Médio, ou
equivalente;
i) Histórico Escolar do Ensino Médio, ou equivalente;
j) Certidão de adimplência para com a Biblioteca
Central/UNIFAP.
 

Protocolo Geral
ou

Coordenação de
Curso

Até
04/06/2022
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Observação 2: Caso opte em protocolar documento
diretamente via Coordenação de Curso, deverá seguir os
mesmos trâmites descritos acima quanto a
documentação.
 
 

2. Solicitar Colação de Grau.

 Todos os
alunos que

estejam com o
Curso

integralizado.

Até
04/06/2022

3. Cabe ao Protocolo Geral e a Coordenação de
Curso recepcionar os pedidos de Colação de Grau: 

conferir se as cópias dos documentos entregues
correspondem aos originais; 
validar e digitalizar as cópias dos documentos; 
abrir os Processos no SIPAC; 
anexar os documentos digitalizados e
encaminhar os Processos, via SIPAC, para as
respectivas Coordenações de Curso.

Protocolo Geral
ou Coordenação

de Curso
 

OBS: o Protocolo
está funcionando
de 8 às 17 horas.

Até
04/06/2022

4. A Coordenação de Curso deverá analisar os pedidos
de Colação de Grau e, em caso de confirmação de que o
demandante já integralizou todas as disciplinas, bem
como as Atividades Complementares, indicar o
resultado da análise; e encaminhar o Processo ao
DERCA para as providências cabíveis.

Coordenação de
Curso

Até
11/06/2022

5. Finalizar os procedimentos relativos aos pedidos de
Colação de Grau e divulgar, no site da DERCA/UNIFAP,
a Lista Oficial com o nome dos alunos aptos à Outorga.

DERCA Até
21/06/2022

6. Realizar a solenidade de Colação de Grau, em modo
presencial. 

DERCA +
PROGRAD

23 e
24/06/2022

 
 
Informamos que não haverá alteração de procedimentos protocolares junto ao DERCA quanto a
mudança de datas.          
 
Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para qualquer outro esclarecimento.
 
 
 
At.te.
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