
Informações 
sobre colação de grau e 
solenidades

Formandos 2021/2



Informações 
gerais

OLÁ, FORMANDOS E FORMANDAS!

Chegamos na etapa final e também a mais esperada nos últimos anos: 

a sua formatura!

Sabendo da ansiedade que ocorre nestes últimos momentos, preparamos

este guia para que você entenda todos os passos da sua formatura, 

incluindo o cronograma que envolve esse processo aqui na Unisinos!
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Já é do seu conhecimento que os formandos 2021/2 receberão o seu diploma no formato digital (XML e RVDD -
Representação Visual do Diploma Digital) e, como estamos implantando esse modelo, ele está na fase de ajustes
finais e por isso te pedimos um pouquinho de paciência conosco e com a tecnologia!

Estamos construindo todas as respostas sobre esse novo modelo de colação de grau.

O que você precisa saber agora é que o primeiro passo para a formatura é a assinatura da ata de colação de grau.
A assinatura ocorrerá de forma eletrônica, através da plataforma digital TAE. Após a 3ª semana de janeiro, os formandos

começarão a receber a notificação via e-mail para assinatura da ata de colação de grau. 

Fique atento! Pois você deverá assina-la no mesmo dia em que recebe-la e sem ela, sem essa assinatura não será possível 
emitirmos seu diploma.

É muito importante que você verifique se seu e-mail e telefone estão atualizados no portal Minha Unisinos.

No próximo slide, disponibilizamos o cronograma das formaturas.

Informações 
gerais
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Etapa 2Etapa 1 Etapa 3

CRONOGRAMA DAS ETAPAS DE 
COLAÇÃO DE GRAU E SOLENIDADES

Último prazo dos professores 
para fechamento das turmas 

de 2021/2

21/12/2021

Recesso Unisinos

24/12/2021 a 
01/01/2022

Notificação via e-mail da 
situação curricular de 

cada formando

11/01/2022 a 
21/01/2022
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CRONOGRAMA DAS ETAPAS DE 
COLAÇÃO DE GRAU E SOLENIDADES

Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6

Envio das atas de 

colação de grau. Essa 

ação é individual e 

ocorrerá até a data da 
solenidade

17/01/2022 a 
26/03/2022

Período do calendário das 

solenidades.

16/02/2022 a 
26/03/2022

O diploma só pode ser emitido 
após a assinatura eletrônica da 

ata, tendo até 60 dias após a 
assinatura para ser 

disponibilizado ao aluno

Diploma Digital

Pág. 5



COMO SERÁ A ASSINATURA 
DA ATA DE COLAÇÃO DE 
GRAU?

Assinatura 
da ata de 

colaçãoA colação de grau é o último ato acadêmico do aluno e consiste na assinatura da Ata 
de Colação de Grau.

A assinatura será de forma eletrônica, pela plataforma TAE (veja o passo a passo no
próximo slide).
Você já pode se cadastrar na plataforma, para que esta etapa não precise ser realizada
no dia do recebimento da ata de colação. 

Atenção! Esse e-mail é enviado pela plataforma TAE, não pela Unisinos.

Não se preocupe! Faremos comunicação com os formandos para que saibam o dia que a ata foi encaminhada, pois 
ela precisa ser assinada dentro do mesmo dia.

Após a assinatura, a Unisinos tem o prazo de até 60 dias para disponibilizar o diploma, mas trabalharemos para que esse 
prazo seja o menor possível.

Lembramos que os formandos que não tiverem assinado a ata, não poderão participar da solenidade.
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Plataforma 
de assinatura

PLATAFORMA DE 
ASSINATURA DA ATA DE 
COLAÇÃO DE GRAU

O cadastro na plataforma é rápido e intuitivo.

Você já pode se cadastrar na plataforma, para que esta etapa não precise 
ser realizada no dia do recebimento da ata de colação.

Clique no Link abaixo para acessar o TAE – (Totvs Assinaturas Eletrônicas).

https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/auth

Siga o passo a passo para realizar o seu cadastro na Plataforma.
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- Após clicar no link, você será direcionado para e tela inicial do TAE (Totvs Assinatura Eletrônica).

- Clique em: “Não possui uma conta? Cadastre-se aqui”

PASSO 1
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- Você será direcionado para a tela de cadastro.
- Realize seu cadastro, preenchendo todos os campos obrigatórios, e não esqueça de clicar em “li e concordo”.
- Importante: Lembre-se de realizar o cadastro utilizando o mesmo endereço de e-mail cadastrado no sistema da
Unisinos (atenção: não é o seu e-mail acadêmico e sim seu e-mail pessoal).
- Aproveite e verifique se o seu e-mail está atualizado no portal Minha Unisinos.

PASSO 2
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- Após ter preenchido e finalizado o seu cadastro, você vai precisar fazer a verificação do seu e-mail.

- No próximo passo você deverá acessar o e-mail que utilizou no cadastro.

PASSO 3
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- Acessando o seu e-mail, procure o e-mail da Totvs Assinatura Eletrônica. Não esqueça de olhar na sua 
caixa de Spam.

- Clique em: “confirmar e-mail”

PASSO 4
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- Você será direcionado para a tela acima confirmando o seu cadastro.

PASSO 5
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Agora você deve ficar atento, pois faremos o encaminhamento da sua ata de colação de grau e você receberá novas 
informações através do seu e-mail.

Pronto!
A primeira etapa de cadastro  
no TAE foi concluída!
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No dia em que sua ata estiver disponibilizada para assinatura eletrônica, você receberá um e-mail com um link para acessar 
o TAE e realizar a assinatura eletrônica da Ata de Colação de Grau.

Siga o passo a passo nos próximos slides.

Segunda Etapa
Assinatura Eletrônica
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- Você receberá um e-mail de registrosdocumentos@unisinos.br para acessar o portal do TAE e realizar a assinatura
eletrônica da Ata de Colação de Grau (conforme imagem acima).

- Clique em: “Acessar TOTVS Assinatura Eletrônica”

PASSO 1
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- Você será direcionado para e tela inicial do TAE. Preencha com o e-mail e senha que você cadastrou.

- Clique em: “Entrar”

PASSO 2
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- Acessando a pagina inicial do TAE, na aba “Documentos” estará disponível a sua Ata de Colação de Grau.

- Clique no documento (conforme indicação acima).

PASSO 3
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- Ao abrir o documento, confira os seus dados e role o cursor até o final da página para avançar a próxima etapa.

PASSO 4
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- No lado direito, na parte superior da tela, clique em “Próxima Etapa”.

PASSO 5
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- Clique na opção “Concordo em usar assinaturas e registros eletrônicos”.

- Clique em “Assinar documento”.

PASSO 6
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- Confira se ao finalizar a assinatura, apareceu a caixa de texto acima, informando “Documento assinado com 
sucesso!”

PASSO 7
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Pronto!
Você concluiu a assinatura
eletrônica da sua Ata de
Colação de Grau!

O próximo passo é emissão e envio do seu Diploma.
Solicitamos que aguarde novo contato por e-mail, lembrando que o prazo legal para
disponibilização do diploma é de até 60 dias após a assinatura da ata.

Até breve!
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