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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

 SECRETARIA DA PROGRAD - SECPROGRAD

MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 17/2019 - SECPROGRAD (11.02.25.08) 
(Identificador: 201991528) 
 
Nº do Protocolo: 23125.004641/2019-41

Macapá-AP, 15 de Fevereiro de 2019.
 

COORDENAÇÃO CURSO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS BACHAREL - CCCBB
  

CC: 
 COORDENAÇÃO DO CURSO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS LICENCIATURA - CCCBL 

 
COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM - CCE 
 
COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS - CCCFARM 
 
COORDENAÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA- CCPED 
 
COORDENAÇÃO DO CURSO DE DIREITO - CCD 
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIAS - DCET 
 
DEPARTAMENTO DE LETRAS E ARTES - DEPLA 
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE - DCBS 
 
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO - DMAD 
 
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS - DFCH 
 
COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL -CCECIVIL 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DED 
 
 

Título: Colação de Grau 2019

Senhor (a) Coordenador (a),
 
De Ordem da Pró-Reitora de Graduação, Profa. Dra. Elda Gomes Araújo, temos
a informar:
 

1. Tendo em vista o Calendário de Colação de Grau, estabelecido em
conjunto com a PROGRAD/DERCA/CERIMONIAL, o qual compreende os
alunos, na condição de prováveis concluintes do 2º semestre de 2018 dos
diversos cursos desta IFES. Informamos, acerca dos procedimentos
relativos ao processo para outorga de grau;

 

2. Nesse sentido, as coordenações de curso serão responsáveis por
recepcionar a documentação dos seus respectivos discentes, na condição
de prováveis concluintes. Verificando, para tanto, possíveis pendências, já
na entrega dos mesmos, tanto no que diz respeito à documentação, como
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situações junto à coordenação do curso. Após análise, deverá ser aberto
processo individual e enviar o físico para o DERCA, com a relação do(s)
aluno(s) e todas as documentações anexa e LEGÍVEIS. Lembrando que,
só deverá ser encaminhada para o DERCA, sem pendências. Faz-se
necessário informar que, a documentação dos alunos que estejam sem
pendências, tanto com relação às disciplinas, versão final de TCC e
documentos pessoais, quais sejam: cópias legíveis do RG Civil, Certidão
de Nascimento e/ou Casamento, CPF, Título Eleitoral com Identificação
Biométrica, Certidão de Quitação Eleitoral, Declaração de Adimplência
com a Biblioteca, Certificado Militar (para homens, frente e verso),
Certificado e Histórico do Ensino Médio, comprovante de endereço e
informar telefone para contato;

 

3. Solicitamos as coordenações de curso que acompanhem todo o processo
relativo aos seus respectivos discentes. Visto que todo e qualquer
esclarecimento, de interesse dos alunos, relativo aos trâmites e situações
de pendências, até a conclusão de todo processo para a colação de grau,
será de inteira responsabilidade da coordenação, principalmente no que
tange aos casos de alunos que não estejam aptos a colar grau;

 

4. Para tanto, seremos rigorosos, com relação ao cumprimento dos prazos
para que todo o processo possa fluir sem atropelos. Portanto,
estabelecemos o prazo limite para a entrada da documentação no
DERCA pelas coordenações de cursos, tanto individual como coletiva,
que será até o dia08.03.2019. Informa-se que os requerimentos
protocolados após essa data ficarão para o próximo calendário de
colações. Este prazo justifica-se, considerando que, após os trâmites
internos, desde a entrada nas coordenações, secretaria do DERCA à DICA
para emissão de parecer de integralização, precisamos cadastrar todos os
alunos manualmente para confecção dos diplomas e históricos de
graduados;

 

5. Segue o calendário das colações que foram agendadas pelos cursos individualmente e as
colações que deverão acontecer pelos departamentos. Quanto aos horários relativos às
reuniões e colações de grau, contidas no cronograma anexo, serão confirmadas
pelo setor de cerimonial.

 
7. Alertamos que o cumprimento dos prazos previstos no cronograma anexo é de suma
importância para o bom desenvolvimento das atividades referentes às Colações de Grau.
 
Atenciosamente,
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AMIRALDO DA SILVA GUEDES 

 CHEFE - TITULAR 
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