
Prezado Formando, 

 

Estamos acompanhando e seguindo as orientações dos Órgãos Governamentais quanto 
às restrições na organização de eventos presenciais e com público. Diante da premissa 
principal de atenção e cuidado à saúde da comunidade universitária no enfrentamento 
da pandemia de Coronavírus e com base no Plano de Contingência da Unisinos, 
reiteremos a informação anterior no que diz respeito à não realização de cerimonias 
públicas ou a manutenção de qualquer calendário de eventos previstos para ocorrerem 
ao longo de 2020. Manteremos nossos alunos informados sempre que tivermos algo 
concreto. 

Estamos trabalhando intensamente com novas possibilidades para amenizar as 
angústias de todos com o momento atual. Nosso principal objetivo é garantir que esta 
conquista seja realizada da melhor maneira possível, com total segurança e cuidado com 
sua saúde, de seus familiares e amigos. 

 

Alguns passos precisam ser dados antes da sua Colação de Grau: 
 

1) O primeiro deles é solicitar sua Colação de Grau pelo Portal Minha Unisinos ou 
através dos canais do Atendimento Unisinos. Aproveite também, para deixar 
sempre atualizado os seus dados cadastrais no Portal Minha Unisinos. 

 
2) A realização das Atividades Complementares é obrigatória para todos cursos. A 

quantidade de horas necessárias pode ser conferida na grade curricular do seu 
curso. As Atividades Complementares deverão ser enviadas através dos canais 
do Atendimento Unisinos. Planeje-se com antecedência e fique atento com o 
prazo divulgado no calendário acadêmico para o cumprimento das horas 
complementares http://www.unisinos.br/institucional/calendario-academico. 

 
3) A participação do ENADE (Exame Nacional de Desempenho de Estudante) é 

obrigatória para todos os concluintes dos cursos que serão avaliados. Fiquem 

atentos aos cursos que serão avaliados e as datas de preenchimento do 

questionário e realização da Prova. Mais informações, você acompanha no site 

enade.unisinos.br. Porém, se ainda assim restar alguma dúvida, você também 

poderá entrar em contato com o Atendimento Unisinos ou com a Coordenação 

do seu curso. 

 

Devido a pandemia, o ENADE 2020 foi adiado para ocorrer em 2021, em data 

ainda a ser definida pelo Inep. Para acompanhar as notícias sobre o ENADE 

acesse a página http://portal.inep.gov.br/noticias. 

 
 
 
 

http://www.unisinos.br/institucional/calendario-academico
http://portal.inep.gov.br/noticias


Após a conclusão de todos os requisitos acadêmicos que são obrigatórios, só falta a 
Colação de Grau. Para concluir o curso superior de graduação e graduação tecnológica, 
o comparecimento à colação de grau é obrigatório. A colação de grau constitui o 
último ato escolar do curso e necessita ser cumprida.  
 

Demais auxílios: 

 Acompanhe as atualizações no site de Formaturas, através do link 
www.unisinos.br/formaturas. Nossa equipe está disponível pelo e-mail 
formando@unisinos.br ou pelo telefone (51) 3591-1122 Ramais: 3331/3334. 
 

 Através do Núcleo de Assistência Estudantil, a universidade oferece atendimento 
psicológico aos seus alunos. Para informações e agendamento o contato pode 
ser realizado pelo e-mail assistencia@unisinos.br. 

 

Para qualquer dúvida sobre a sua Colação de Grau, não deixe de nos contatar. 
Continuaremos juntos e conectados para a realização desse sonho! 

 

Atenciosamente, 

Formaturas Unisinos 
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