
SOLICITAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA 

Solicitação no perfil do aluno: 

O aluno que estiver na situação de formado, deve acessa a SAV na 

opção ‘Solicitação‘ -> ‘Nova’ -> ‘Colação de Grau’ -> ‘Colação de Grau 

Antecipada (alunos que precisam da Colação antes da Colação de Grau 
Conjunta)’. 

 

Após acessar, o aluno deve ler e seguir os procedimentos constantes na 
Orientação e anexar o documento que justifique a participação na próxima 
Colação de Grau Antecipada: 

 



 

O documento enviado deve ser emitido por uma instituição ou empresa, 
explicando o porquê o aluno precisa estar formado e ter participado da Colação 
de Grau. 

 

 

 



Realizada a solicitação, o aluno deve clicar no botão ‘Emitir Guia 
Recolhimento’, gerar a guia e efetuar o pagamento.

Após o pagamento, há um prazo de 24 a 48 horas para que este 
pagamento concilie com a solicitação realizada na SAV
encaminhada para a Coordenação de curso.
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Solicitação no perfil da Coordenação de curso: 

Para a Coordenação de curso analisar a solicitação do aluno que está 
na situação de formado e solicitou a Colação de Grau antecipada, deve 

acessar a SAV na opção ‘Solicitação’ -> ‘Minhas Solicitações’. 

 

Nas ‘Solicitações aguardando minha ação’, pode-se pesquisar pelo 
número da solicitação ou RA do aluno e acessar a solicitação do aluno. 

 

Na solicitação, a Coordenação acessa o documento de justificativa e, 
antes de deferir, deve verificar a situação do aluno junto ao ENADE e se o 
aluno possui alguma pendência nos projetos de iniciação científica junto à 
PPG. 

Caso seja necessário, a Coordenação de curso pode devolver a 
solicitação para que o aluno insira novamente o documento de justificativa ou 

 



regularize alguma situação pendente e, assim, possa participar da Colação de 
Grau Antecipada. 

 

As justificativas geralmente apresentadas para deferimento das 
solicitações de Colação de Grau Antecipada são: 

1. Aprovação em concurso público com convocação formal em que 
o prazo máximo esteja aquém da data determinada para colação 
de grau pelo calendário acadêmico; 

2. Aprovação em programa ou curso de pós-graduação stricto sensu 
em que o prazo máximo de matrícula esteja aquém da data 
determinada para colação de grau pelo calendário acadêmico; 

3. Transferência ex oficio; 
4. Doença grave em estado terminal, com atestado médico 

declaratório de tal enfermidade; 
5. Aos estudantes-convênio que tenham que retornar aos seus 

países de origem em data aquém da determinada para colação 
de grau pelo calendário acadêmico, comprovada por declaração 
da Embaixada, Consulado ou Representante do país de origem. 

 

Após o deferimento da solicitação, será enviada uma mensagem para o 
e-mail institucional do aluno, com cópia para a Divisão de Admissão e Controle 
Acadêmico, a Divisão de Registro de Diploma e para o Cerimonial. 

 

 



Caso a Coordenação indefira a solicitação, deve justificar o 
indeferimento: 

 

Após o indeferimento da solicitação, situação no qual o aluno não 
poderá participar de Colação de Grau Antecipada, será enviada uma 
mensagem para o e-mail institucional do aluno, que deverá se adequar ou 
aguardar a regularização para participar da próxima Colação de Grau Conjunta. 

 


