UFCSPA

Derca/Divisão de Diplomas

DOCUMENTOS EXIGIDOS POR OCASIÃO DA SOLICITAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU
Segue a lista enumerada de 1 a 6, contendo os documentos que devem ser fornecidos, no balcão do Derca,
em período determinado pelo Calendário Acadêmico, para solicitação de colação de grau nos cursos de
graduação da UFCSPA, bem como observações pertinentes a cada documento:
( ) 1- Formulário de Solicitação de Colação de Grau devidamente preenchido e assinado.
Obs.1:
- O Formulário está disponível no site Institucional, na seção referente ao Derca/Divisão de Diplomas.
- O Formulário deve ser digitado para evitar equívocos na leitura.
( ) 2- Cópia da Carteira de Identidade Civil-RG (Somente será aceito este documento). Art.12
Portaria 1.095 de 25/10/2018.
Obs.2:
- Verifique se a naturalidade e a data de nascimento estão corretas.
- O nome deve estar atualizado (principalmente por ocasião de casamento, sendo que deve ser fornecida
a cópia da certidão de casamento ao Derca, caso ainda não tenha sido fornecida).
(

) 3- Cópia da Carteira de Identidade Estrangeira (Quando aplicável).

( ) 4- Cópia do Cartão de CPF (Necessário apenas se o número não estiver na carteira de
identidade civil-RG).
( ) 5- Cópia do Histórico Escolar do Ensino Médio com o referido Certificado de Conclusão.
(Obrigatoriamente deverá constar os dois, sendo no mesmo documento ou em documento
separado).
Obs.7: O certificado de conclusão na maioria dos casos encontra-se junto do Histórico Escolar. Ex.:
Certificamos que o aluno..., em outros casos o certificado de conclusão vem em folha separada do
Histórico Escolar. Se surgir dúvidas, favor encaminhar email para registrodiplomas@ufcspa.edu.br.
(

) 6- Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento.

OBS:
1) SALIENTAMOS QUE A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DEVERÁ ESTAR
LEGÍVEL, SEM RASURAS, CORTES OU MANCHAS.
2) O (A) ACADÊMICO (A) DEVERÁ ENTREGAR A DOCUMENTAÇÃO COMPLETA.
NÃO ACEITAREMOS A ENTREGA PARCIAL DE DOCUMENTOS.

