
 

 

 

 

PASSO A PASSO PARA OS FORMANDOS PROTOCOLAREM O PEDIDO DO SEU 

DIPLOMA 

 
 

* DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A PASTA NA SECRETARIA PARA EMISSÃO DO 

DIPLOMA E FORMATURA “ SE FICOU ALGO PENDENTE” 

 

1 Fotocópia autenticada da certidão de nascimento / casamento (separada em folha A4) 

1 Fotocópia autenticada da cédula / carteira de identidade (separada em folha A4) 

1Autenticada do histórico escolar do Ensino Médio 

1 Autenticada(frente e verso) Diploma se entrou via Portador de Diploma 
1 Fotocópia original e 1 fotocópia autenticada Histórico de curso de graduação (se veio por 

transferência ou entrou como diplomado e validou disciplinas) 

 

* SE O ACADÊMICO TIVER DÚVIDAS SE FALTA ALGUM DOCUMENTO, 

PODERÁ VERIFICAR NA SECRETARIA DO SEU PRÉDIO. 

 

 

 
 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA PROTOCOLAR O PEDIDO DO DIPLOMA 

 Documentação completa na pasta para o diploma. 

 Passar na Biblioteca e no Financeiro para fechar os cadastros no qual será emitida uma 
Declaração. 

 Histórico escolar acadêmico de Graduação (deverá ter as notas todas as disciplinas e estágios 
fechados). 

 Horas complementares e sociais fechadas.  

 Encaminhamento on-line na Página em Gestão de Trabalho(TCC), conforme 
Normatização do CCET 

O TCC DEVERÁ SER: 

- Encaminhado on-line na Página em Gestão de Trabalho(TCC), conforme Normatização do 
CCET – Após o envio on-line o Orientador deverá certificar e Concluir, após esse procedimento 
que a secretaria terá acesso a impressão. 
 

 Estamos agilizando os processos da parte administrativa da secretaria pelo qual esperamos 
apenas a concretização da colação de grau. Se acaso o aluno não vier a colar grau, seu protocolo 
de pedido e escolha do diploma é indeferido, aguardando nova data de colação de grau e 
novamente será feita a tramitação do mesmo.  

 

 PROTOCOLAR A ENTREGAR NA SECRETARIA NAS DATAS  09/12/2018 à 17/12/2018  
 
Obs.: Observar os dias mencionados para entrega, pois após o dia 20/12/2018, todos os 
Orientadores e Coordenadores estarão em férias coletivas. 


