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NAE

Através do Núcleo de Atenção ao Estudante a universidade

oferece atendimento aos alunos com profissionais da Educação

Especial e Inclusiva, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social.

Além disso, facilita o acesso de alunos a programas e serviços

institucionais de atendimento e promove ações educativas, para

capacitação e desenvolvimento de competências.

Os atendimentos são realizados mediante agendamento prévio,

através do e-mail assistencia@unisinos.br, de segunda a sexta-

feira, da 9h às 21h.



Unisinos Carreiras – Gestão de 

Carreiras

Através do Unisinos Carreiras, a Universidade oferece aos seus

alunos um apoio para orientação da carreira, divulgação de

oportunidades de estágios, vagas efetivas, programas de trainee e de

relacionamento com empresas.

Para informações e agendamento o contato pode ser realizado pelo e-

mail pgcarreira@unisinos.br ou WhatsApp 51 99583 3168

Programa 'Formei, e agora?'

Planejamento de Carreira para formandos e recém-formados da Unisinos

Oficinas de Empregabilidade, Assessorias para Currículo e Linkedin



Sua formatura inicia com o seu pedido de 

Colação de Grau

A abertura do pedido de colação de grau dá início ao seu processo de

formatura e deve ser requerida no início do semestre da realização da sua

última matrícula, para que ocorra a análise da sua situação curricular e

organização das solenidades.

Na abertura da solicitação de Colação de Grau, o aluno deve informar os

seus dados atualizados (telefone e e-mail) e escolher se deseja ou não

participar da solenidade oficial.

Confira de você já abriu o seu pedido de colação de grau ou abra sua

solicitação em:

Minha Unisinos > Solicitações
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Ao logar o portal Minha Unisinos/ASAV, você poderá facilmente acessar as suas solicitações em Minhas Solicitações, ou abrir o

seu pedido de Colação de Grau. Neste menu também é possível solicitar a alteração do tipo de solenidade ou ainda abrir outras

solicitações.

Registros Acadêmicos



Menu Solicitações (abertura de pedidos) e Ambiente Acadêmico (consultas diversas).
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Link direto para abertura do pedido de Colação de Grau:  https://bit.ly/2XABtta
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https://bit.ly/2XABtta


Colação de Grau

O que é a Solenidade Oficial? É um ato solene de colação

realizado em um dos auditórios da universidade, com uso de toga

e contratação de produtora externa, com divisão de custos entre

os formandos. O cerimonial prevê discursos dos alunos,

paraninfos e reitoria e a cerimônia tem em média 2 horas de

duração.

O que é Gabinete? sem solenidade, ocorre a entrega do diploma

de forma on-line, sem custos para o aluno.



Colação de Grau

O que é a Colação de Grau?

A colação de grau constitui o último ato escolar do curso, é

um item obrigatório e ocorre de forma on-line, por meio de

assinatura eletrônica da ata de colação de grau.

É neste momento que o grau é conferido ao aluno.

Após esta assinatura o formando receberá o Certificado de

Conclusão de Curso (CCC) e, posteriormente, o Diploma

Digital.



Análise dos pedidos de colação:

O setor de Registros Acadêmicos analisa individualmente o currículo de todos os alunos que realizaram o pedido de 

Colação de Grau, mediante a abertura de Atendimento. 

Em caso de pendência de matrícula em disciplinas, pendência de Atividades Complementares ou outra situação

acadêmica, os alunos são notificados por e-mail ou por meio de outros canais de contato. 

Atenção: a atualização dos dados pessoais no portal Minha Unisinos são de extrema importância para os contatos deste

último semestre.

a) obter aprovação em todas disciplinas que compõem a grade curricular do 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 (14/05/2022);

d) estar quite com o ENADE.
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Requisitos obrigatórios para colação de grau:



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 (14/05/2022).

Atenção: Ao término do período letivo, os alunos que ainda necessitarem comprovar horas complementares e não
tiverem entrado em contato para regularizar sua situação poderão ser excluídos da lista de formandos.

Atividades Complementares

A situação das Atividades Complementares pode ser consultada no portal Minha Unisinos pelo caminho:

Menu Principal       Documentos Emissão ou Visualização de documentos Atividades Complementares

Emitir Relatório
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Relatório de Atividades Complementares:
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Atividades Complementares – Quadro de Atividades
Complementares
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O ENADE é um item curricular obrigatório para que os formandos 2021/2 e 2022/1 possam colar grau. Ocorreu no dia 14 de 

novembro de 2021 e foi aplicado para os alunos com, no mínimo, 75% para tecnólogo e 80% dos cursos de bacharel e 

licenciatura concluído. 

Cursos com aplicação do ENADE 2021:
- Análise e Desenvolvimento de Sistemas

- Ciência da Computação

- Ciências Biológicas - Bacharel e Licenciatura

- Ciências Sociais

- Design

- Educação Física - Bacharel e Licenciatura

- Filosofia - Bacharel e Licenciatura

- Física

- História

- Letras

- Matemática

- Pedagogia

- Sistemas de Informação

- Gestão da Tecnologia da Informação

Atenção: Para os alunos que tiveram os cursos avaliados em 2021, que foram inscritos e não responderam ao questionário e/ou não

realizaram a prova, tinham até o dia 21/01/2022 para solicitar a dispensa. Caso não tenha solicitado dispensa, deverá aguardar a

regularização por parte do INEP (envio do relatório de regularidade, previsto para 01/09/2022, conforme edital do ENADE 2021).

ENADE 2021
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A realização do ENADE ocorre sempre no segundo semestre de cada ano, portanto, não há impacto

na colação de grau dos formandos de 2022/1.

As informações dos cursos avaliados em 2022 serão disponibilizadas no próximo semestre.
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ENADE 2022

PARA CONSULTAR SUA SITUAÇÃO NO ENADE EM ANOS ANTERIORES:

http://enadeies.inep.gov.br/enadeIes/consultarHistoricoEstudante

PARA OBTER INFORMAÇÕES:

www.unisinos.br/enade



Após o prazo final para lançamento dos graus finais do semestre (04/07/2022), a equipe de Acompanhamento Curricular 

inicia a análise curricular individual de todos os formandos. 

O prazo para notificação da situação curricular dos formandos 2022/1 ocorrerá entre 05/07 e 31/07/2022. Desta forma, os

alunos devem aguardar a notificação oficial.

Os concluintes de cursos que exigem registro no conselho para exercício da profissão, serão priorizados no cronograma

de colação de grau, mas também deverão aguardar a conclusão da análise curricular para poderem colar grau.

• 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 durante o período de matrículas. 

Resposta do pedido de Colação de Grau no final do 
semestre:
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O MEC estabeleceu, por meio da Portaria 330/2018, que todas as instituições de ensino superior devem fornecer o diploma no formato

digital para os alunos da graduação que colaram grau a partir de 01/01/2022.

O diploma digital será enviado ao formado no prazo de, até 60 dias, da data da colação de grau (conforme regulamentado pelo MEC).

Documentos de conclusão do curso

•Pode ser validado através de um link, estando disponível ao aluno por tempo vitalício;

•Confere maior segurança na emissão dos diplomas digitais emitidos pelas instituições de ensino superior;

•O aluno pode colar grau sem deslocamento aos Campi ou Polos da Unisinos.

O formado poderá imprimir a Representação Visual do Diploma Digital (RVDD) ou solicitar a impressão à Unisinos (mediante a abertura de 

Atendimento e pagamento de taxa administrativa).

Vantagens do diploma digital ao aluno:

Diploma Digital:

Certificado de Conclusão de Curso (CCC):
O CCC certifica a conclusão do curso e a colação de grau. Com esse documento você pode contatar o seu Conselho Profissional, para o

encaminhamento do registro profissional.

O CCC será enviado para o aluno por e-mail, com assinatura digital, aproximadamente em 15 dias após a data da colação de grau.
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Representação Visual do Diploma Digital (RVDD)
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Para Conclusão do Curso e emissão do Diploma Digital, o aluno deve 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);

Os alunos que possuírem alguma pendência de documentos, serão contatados via e-mail. Desta forma, não é 

necessário entrar em contato com o Atendimento para esta verificação.

Pendência de documentos:



Cronograma das etapas de colação de 
grau e solenidades

Período de matrícula e 

abertura do pedido de 

colação de grau

Sorteio do Calendário

2022/1

Revisão dos currículos e 

notificação dos alunos com 

pendências curriculares

Reunião Geral com 

Formandos 2022/1

21/02/2022 23/02/202203/01/2022 a 
11/03/2022

01/02/2022 a 
11/03/2022

Calendário sujeito a alterações conforme necessidade da Universidade



Cronograma das etapas de colação de 
grau e solenidades

Reunião com as 

Comissões 2022/1

Ensaio Geral de 

Formatura 2022/1

Último prazo para entrega

das horas complementares

Resposta via e-mail 

da situação curricular 

dos prováveis

formandos

A definir, será passado para 

as Comissões

21/02/2022 A 
15/04/2022

07/03/2022 14/05/2022

Calendário sujeito a alterações conforme necessidade da Universidade



Cronograma das etapas de colação de 
grau e solenidades

Início da análise curricular 

final e notificação via e-mail 

da situação curricular de 

cada formando

Início do Calendário das 

Solenidades

Início do envio das atas de 

colação de grau

05/07/2022 a 
31/07/2022

25/07/2022 18/08/2022

Calendário sujeito a alterações conforme necessidade da Universidade

04/07/2022

Último prazo dos professores

para fechamento das turmas

de 2022/1
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Momento para perguntas

acadêmicas!



Organização da SOLENIDADE

Confira nosso site – todas as informações ao seu alcance!
http://www.unisinos.br/formaturas/

http://www.unisinos.br/formaturas/


Qual a necessidade de oficializar a comissão? Para que a comissão receba a Lista de Formandos

do semestre, faça os contatos com os colegas e possa iniciar as tratativas com equipe de formaturas e

produtoras.

Para oficialização da COMISSÃO, devem nos enviar o formulário de Comissão de Formatura.

O número máximo de integrantes na Comissão é de 4 pessoas. Já para as solenidades com

agrupamentos acima de 3 cursos, o máximo de integrantes é de 6 pessoas.

É importante ter pelo menos 01 integrante de cada curso na Comissão.

O documento encontra-se em: http://www.unisinos.br/formaturas/organizacao-da-formatura

Organização da SOLENIDADE

1º passo – Oficialize sua Comissão de Formatura

http://www.unisinos.br/formaturas/organizacao-da-formatura


Para a Universidade esta comissão se torna oficial após o envio do formulário, disponível em

http://www.unisinos.br/formaturas/organizacao-da-formatura

Organização da SOLENIDADE

Cada curso deverá eleger sua Comissão de Formatura

http://www.unisinos.br/formaturas/organizacao-da-formatura


Atenção! Faça o envio do formulário

de Comissão de Formatura para 

formaturas@unisinos.br

até 23/03

Organização da SOLENIDADE

Todos os formulários a serem enviados para a 

Unisinos possuem prazos estabelecidos para a 

comissão, por este motivo é de extrema 

importância que os demais formandos contribuam

para o comprimento destes prazos!

mailto:formaturas@unisinos.br


Organização da SOLENIDADE

Agendem-se!

Aqueles que possuem interesse em participar da Comissão:

Reunião das Comissões de Formaturas

Data: 07/03/2022 às 18h30min

Link: https://bityli.com/xBoxB

A lista de formandos com pedidos de Colação de Grau 2022/1, será enviado por e-mail 

para a COMISSÃO DE FORMATURA após a oficialização da Comissão!

https://bityli.com/xBoxB


Organização da SOLENIDADE

Todas as músicas definitivas para a  formatura devem ser entregues pela

Comissão de Formatura

Não serão aceitas entregas individuais!

O formando que não entregar a música, 

até o prazo definido pela Comissão de Formatura, terá uma MÚSICA PADRÃO, 

disponibilizada pela Universidade.

Músicas dos Formandos



Organização da SOLENIDADE

Produtoras Credenciadas
Somente estas podem atuar na universidade



Contatos equipes

formaturas@unisinos.br

Telefone: 51 3591-1122 | Ramais: 
3331/3334
Whatsapp: 51 99612-4435

FORMATURAS

Equipe Acompanhamento Curricular 
registroscurric@unisinos.br

REGISTROS ACADÊMICOS

atendimento@unisinos.br

Telefone: 51 3591-1122
Whatsapp: (51) 99995-5572

ATENDIMENTO UNISINOS

Equipe Documentos e Diplomas 
registrosdocumentos@unisinos.br

assistencia@unisinos.br

Telefone: 51 3591-1122 | Ramais: 
4107/4115/4117 

NAE

pgcarreira@unisinos.br

Telefone: 51 3591-1122 | Ramal: 
4113

CARREIRAS
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