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1. Quando receberei as informações da minha colação de grau?

Para os cursos presenciais dos Campus São Leopoldo e Porto Alegre:

Ao longo do mês de Julho e Agosto, todos os formandos aptos a colar grau serão notificados por e-mail com as

informações da Colação em Gabinete por Agendamento, contendo data, horário e local para buscar o seu diploma.

Para os cursos EAD:

Ao longo do mês de Julho e Agosto, assim que o diploma estiver disponível no Polo, todos os formandos aptos a

colar grau serão notificados por e-mail com as informações da Colação em Gabinete por Agendamento, contendo

data, horário e local para buscar o seu diploma.

Orientamos que mantenham seu e-mail atualizado no portal Minha Unisinos, para receber as informações.

As informações também estarão disponíveis no portal em "Minha Unisinos >> Solicitações >> Minhas Solicitações".



2. Posso alterar o horário que a Unisinos agendou?

Os alunos que forem agendados para as datas principais (17/08, 19/08, 24/08 e 26/08), terão um

dia e horário próprios para retirada da documentação, conforme a notificação recebida.

Pensando na saúde dos alunos e colaboradores e afim de evitar aglomerações, pedimos que os

formandos compareçam na data e horário agendados, pontualmente.



3. E se eu não retirar minha documentação no dia e horário agendado

pela Unisinos?

Caso o aluno não possa comparecer no dia e horário marcado, deve entrar em contato pelo e-

mail formando@unisinos.br ou através 55 51 3591-1122 | Ramal 3331/3334 e aguardar a análise

da Universidade.

Importante: O aluno que não retirar até a respectiva data, terá o seu processo de formatura

anulado e deverá solicitar nova colação de grau, que ocorrerá junto aos formandos do próximo

semestre.

mailto:formando@unisinos.br


4. Eu quero participar da Solenidade posteriormente. Tenho que

retirar meu diploma agora?

Sim! Todos os alunos devem colar grau no momento agendado pela Unisinos, inclusive os formandos

que optaram pela Solenidade.

Neste sentido, é necessário que o aluno mantenha contato com a Comissão do seu Curso para as

devidas tratativas sobre Produtora, Prova de Toga e principalmente, para constar na listagem de

formandos gerada pela Comissão.

Importante: O aluno que não colar grau conforme o prazo descrito no item anterior, terá o seu processo

de formatura anulado e deverá solicitar nova colação de grau, que ocorrerá junto aos formandos do

próximo semestre.



5. Preciso comprovar minha ausência no local de trabalho?

Caso precise, para fins de comprovação no trabalho, informamos que no dia haverá

um Atestado de Comparecimento (com Nome do Aluno, Data e Horário), no qual o

próprio formando poderá solicitar.



6. Outra pessoa pode buscar o diploma no meu lugar?

Sim! Se atente para as orientações abaixo:

A Pessoa autorizada deve trazer uma procuração registrada em cartório (específica

para colação de grau) e cópia do documento de identidade do aluno.



7. Orientações para Retirada do Diploma

Prezado formando,

Entendemos que este momento é muito esperado por você! Por isso estamos empenhados em

realizá-lo com toda a atenção merecida, mesmo dentro das limitações impostas por esse momento de

pandemia.

Assim, reafirmamos as determinações já compartilhadas com você conforme protocolo de acesso ao

campus. Por favor, leia com bastante atenção as orientações:



7. Orientações para Retirada do Diploma

- Campus São Leopoldo: O acesso de veículos e pedestres deve ser pelos acessos 3 e 4, o acesso 5 ficará fechado. Pedestres também

podem utilizar o acesso 2.

- Campus Porto Alegre: acesso de pedestres e veículos pela Av. Nilo Peçanha, 1600;

- A cobrança do estacionamento Safe Park nos campi está funcionando normalmente;

- Organize-se para comparecer somente no seu horário e local agendado para evitar aglomerações;

- Haverá aferição de temperatura nos acessos - sendo identificado sintoma de febre, ou seja, temperatura acima de 37,5ºC, a entrada

no campus não será autorizada;

- Ao chegar e sair passe álcool em gel nas mãos que estará disponível no local;

- O aluno poderá levar acompanhantes, desde que siga os protocolos da Universidade disponível em http://www.unisinos.br/coronavirus

- Não esqueça! É obrigatório o uso de máscara dentro da Unisinos.

http://www.unisinos.br/coronavirus


Prezado formando! Esperamos ter conseguido responder a maioria das suas 

dúvidas.

Se ainda assim precisar de mais esclarecimentos, nos contate:

formando@unisinos.br | (51) 3591-1122 Ramais: 3331/3334


