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PARA COLAÇÃO DE GRAU

Finalizei a carga horária de 
meu curso, e agora?

 
Entende-se por finalizar a carga horária do curso,
concluir o currículo, ou seja, ter cursado todos os
componentes exigidos no PPC de seu curso, incluindo
estágios, atividades complementares e TCC.
Para confirmar se possui alguma pendência nos
componentes, você pode consultar a tabelas de carga
horária e componentes, presentes em seu histórico
escolar:
A de carga horária deve ser apresentada da seguinte
maneira:

A linha “Pendente” nas colunas “obrigatórias, optativas,
livres e total” devem possuir o valor “0”.
Caso possua algum valor pendente, é necessário que
consulte a sua secretaria acadêmica para verificação.
Os valores das linhas “Exigidos” e “Cursado” variam de
acordo com o curso.



Após finalizar a carga horária, o estudante de realizar
os seguintes passos:

    Se certificar que NÃO possua qualquer pendência
junto à biblioteca da Unila, tanto pendência referente
ao empréstimo de livros/materiais, quanto pendências
no depósito da versão final do TCC. Para consultar as
pendências, recomendamos que entre em contato
com Biblioteca.

  Atualizar seus dados de cadastro no SIGAA,
(Informações para atualização do cadastro)

Após ter concluído os passos acima, é necessário
participar de uma cerimônia de colação de grau.



Colação de grau

Existem duas modalidades de cerimônia de colação de
grau, a coletiva, e a individual (em gabinete).

Colação de grau coletiva:

A cerimônia de colação de grau coletiva é a cerimônia
regular, destinadas a todos os formandos da UNILA.
Após ter concluído seu programa, você deve aguardar
o Edital de estudantes aptos a colar grau. Este edital
trará as regras para participar das cerimônias de
colação de grau coletiva, procedimentos necessários,
bem como a lista dos estudantes aptos a participar.
Basta acessar o portal de editais da Unila na data
prevista em calendário acadêmico, e consultar o
documento.
Caso o seu nome não esteja listado, o Edital traz o
procedimento para recurso administrativo e revisão da
listagem.



As cerimônias de colação de grau individuais (em
gabinete) são alternativas para os estudantes que por
algum motivo, não possam participar das cerimônias
coletivas. 
As Cerimônias são realizadas na modalidade virtual,
conforme calendário previamente divulgado.

Colação de grau em gabinete:

As solicitações para colação de grau em gabinete
devem ser feitas através do SIGAA, na página do
discente, aba 'solicitações', com pelo menos 10 dias
de antecedência da cerimônia pré-agendada.

Responder aos e-mails de contato enviados pelo
Departamento de Cerimonial da Reitoria
(cerimonial.gabinete@unila.edu.br)

Como participar:

Para mais informações:
PROGRAD, Registro e Diplomação:
Responsável pela verificação dos componentes curriculares e repassar para
agendamento da outorga do grau.
Contato: registro.diplomacao@unila.edu.br | +55 (45) 3522-9701

Departamento de Cerimonial e Protocolo:
Responsável pela cerimônia de colação de grau (outorga).
Contato: cerimonial.gabinete@unila.edu.br | (45) 3522 9635 | 3522 9682


