Registros Acadêmicos
Solicitação de Colação de Grau:

Para concluir os cursos de graduação - bacharelado, licenciatura ou tecnológico - a Colação de Grau é
obrigatória e constitui o último ato escolar do curso, devendo ser requerida através do pedido de Colação
de Grau.

A solicitação pode ser feita através do portal Minha Unisinos, do Whatsapp ou do Atendimento Unisinos.

>> É muito importante que o pedido de colação de grau seja aberto, preferencialmente, durante o período de
matrículas, para que o currículo seja analisado e o aluno receba as notificações encaminhadas aos
formandos com a situação curricular.
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Onde consultar se o pedido Colação de Grau foi aberto?
Portal Minha Unisinos

Solicitações

Minhas Solicitações
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Análise dos pedidos de colação:
O setor de Registros Acadêmicos analisa individualmente o currículo de todos os alunos que formalizaram a
colação de grau através do pedido de Colação de Grau.
Em caso de pendência de matrícula em disciplinas, pendência de Atividades Complementares ou outra situação
acadêmica, os alunos são notificados por e-mail ou outros canais de contato.
Atenção: a atualização dos dados pessoais no portal Minha Unisinos são de extrema importância para os
contatos deste último semestre.

Requisitos obrigatórios para colação de grau:
a) obter aprovação em todas as unidades curriculares estabelecidas para seu curso;
b) completar o total de carga horária prevista para seu curso;
c) comprovar todas as atividades complementares - conforme exigência do curso - até a data fixada no Calendário
Acadêmico;
d) estar quite com o ENADE.
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Atividades Complementares
A conclusão das horas das Atividades Complementares é um dos requisitos obrigatórios para colar grau.
Os alunos que ainda precisam comprovar horas complementares, devem encaminhar os documentos comprobatórios até
a data estabelecida no calendário acadêmico, para análise do setor de Registros.
Atenção: Ao término do período letivo, os alunos que ainda necessitarem comprovar horas complementares e não tiver
entrado em contato para regularizar sua situação, poderão ser excluídos da lista de formandos.

A situação das Atividades Complementares pode ser consultada no portal Minha Unisinos, através do caminho:
Menu Principal
Emitir Relatório

Documentos

Emissão ou Visualização de documentos

Atividades Complementares
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Entendendo o relatório de Atividades Complementares:
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Atividades Complementares
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ENADE 2021
O ENADE é um item curricular obrigatório para que os formandos 2021/2 e 2022/1 possam colar grau. Ocorrerá no dia 14 de
novembro de 2021 e será aplicado para os alunos com, no mínimo, 80% do curso concluído.
Cursos com aplicação do ENADE:
Análise e
Desenvolvimento de
Sistemas
Presencial e EAD

Ciência da
Computação
Presencial SL e POA

Ciências Biológicas –
Bacharelado
Presencial SL

Ciências Biológicas –
Licenciatura
Presencial SL

Ciências Sociais Licenciatura
Presencial SL

Design
Presencial SL e POA

Educação Física Bacharelado
Presencial SL

Educação Física –
Licenciatura
Presencial SL

Filosofia Bacharelado
Presencial SL

Filosofia Licenciatura
Presencial SL

Física – Licenciatura
Presencial SL

História - Licenciatura
Presencial SL

Letras – Licenciatura
Todas as habilitações

Matemática –
Licenciatura
Presencial SL

Pedagogia Licenciatura
Presencial SL e EAD

Sistemas de
Informação
Presencial SL e EAD

Gestão da Tecnologia
da Informação
EAD

Atenção: para ficar regular junto ao ENADE, é necessário que os alunos inscritos preencham o questionário e participem da
prova. A não participação no ENADE acarretará na exclusão do aluno da lista de formandos, podendo solicitar nova colação de
grau, somente após sua regularização no MEC.
Você pode consultar sua inscrição pelo link: http://www.unisinos.br/enade/enade-2021/ e em caso de dúvidas, nos contate pelo email enade@Unisinos.br .
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Resposta do pedido de Colação de Grau no final do semestre:
Após o prazo final para lançamento dos graus finais do semestre, a equipe de Acompanhamento Curricular inicia a
análise individual de todos os formandos.
Em decorrência do número de formandos e da organização das colações de grau, o aluno poderá obter a resposta
final da sua colação de grau algumas semanas após o término do semestre.
•

Os alunos que não concluírem todos os requisitos curriculares serão excluídos da lista de formandos. Para colar
grau no próximo semestre, caberá ao aluno abrir uma nova solicitação.

•

Os alunos que concluírem todos os componentes curriculares obrigatórios, receberão a resposta do pedido de
colação de grau após o término do semestre.
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Diploma Digital
O MEC estabeleceu, por meio da Portaria 330/2018, que todas as instituições de ensino superior devem estar com o
diploma digital implantado para os alunos da graduação.
Vantagens do diploma digital ao aluno:

• O documento será emitido e disponibilizado de forma mais ágil aos alunos;
• Poderá ser validado através de um link, estando disponível ao aluno por tempo vitalício;
• Teremos uma maior segurança na emissão dos diplomas digitais emitidos pelas instituições de ensino superior;
• O aluno poderá colar grau sem deslocamento aos Campi ou Polos da Unisinos.
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Pendência de documentos:
Para Conclusão o aluno deverá estar com o dossiê acadêmico completo, com os seguintes documentos:
- Registro Civil legível (Certidão de Nascimento ou Casamento);
- Carteira de Identidade legível;
- Histórico e Certificado de Conclusão do Ensino Médio;

- Diploma de Graduação (ingressantes por Portador de Diploma).
Lembramos, que toda documentação deve estar legível e completa, com todas as páginas.

Os alunos que possuírem alguma pendência de documentos, serão contatados via email.
Desta forma, não é necessário entrar em contato com o Atendimento para esta verificação.
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Canais de contato:
Para abrir pedido de Colação de Grau ou Atividade Complementar, estão disponíveis os canais:

CHATbot
do portal
Minha
Unisinos
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Canais de contato:
Para abrir pedido de Colação de Grau ou Atividade Complementar, estão disponíveis os canais:

Portal Minha Unisinos:
Menu Principal
Solicitações
Aproveitamento de
Atividade Complementar
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Canais de contato:
Para abrir pedido de Colação de Grau ou Atividade Complementar, estão disponíveis os canais:

Whatsapp Unisinos:
51 9995-5572

Email para dúvidas
acadêmicas:

registroscurric@unisinos.br

