
                                                                  
Secretaria de Registros Acadêmicos – Instituto Federal Baiano – Campus Guanambi

REQUERIMENTO PARA COLAÇÃO DE GRAU
 

Eu,______________________________________________________________________________,
matrícula  ________________________,  aluno do Curso de __________________________________,
venho requerer minha Colação de Grau. 

Declaro  estar  ciente  que  a  aprovação  deste  requerimento  está  vinculada  às  exigências  para  a
conclusão do curso (completar todas as disciplinas/unidades curriculares/módulos e a carga horária do
currículo  em  que  estou  vigente,  bem  como  não  ter  pendências  em  relação  ao  Exame  Nacional  de
Desempenho dos Estudantes-ENADE aplicado pelo Ministério da Educação). 

Declaro ainda estar ciente de que a Colação de Grau dependerá da aprovação da Secretaria de
Registros Acadêmico - SRA, o qual verificará pendências acadêmicas e documentais e da obrigatoriedade
de anexar os seguintes documentos: 
* Declaração de Nada Consta emitida pela Biblioteca do Campus; 
* Declaração de Nada Consta emitida pela Coordenação de Assuntos Acadêmicos - CAE; 
* Documento Militar Atualizado, apenas para os discentes do sexo masculino. 
* Certidão de Quitação Eleitoral disponível em 
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral 

Comprometo-me a buscar informações junto a Secretaria de Registros Acadêmicos - SRA sobre a 
aprovação deste requerimento, bem como sobre a confirmação de data, horário e local em que a Colação 
de Grau ocorrerá. 

Dados Atualizados para receber avisos do SRA sobre a Colação de Grau: 
Rua:________________________________________________________________________________ 
Número/complemento____________Bairro_________________________________________________ 
Cidade_________________________________________________________________________Estado
_____________________________________CEP____________________________________ Telefone 
(_____)____________________E-mail____________________________________________________. 

[   ]Com Cerimônia (conforme calendário acadêmico)    [   ]Em Gabinete (conforme agenda do DG)

Guanambi, ___ de _____________________ de 20______.

_________________________________________________ (assinatura)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
1. Acompanhe o andamento da sua solicitação pelo número do protocolo. Isso pode ser feito em qualquer Campus do IF Baiano que disponha do Sistema

SIGA (Opção “Protocolo Trâmite”). SOLICITE O SEU COMPROVANTE DE SOLICTAÇÃO.

RESERVADO A SRA:

Nº SIGA:_______________________________

DATA________/________/_______________.

HORA: _____:_____.

ANO DE INGRESSO:

_____________________

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral


PARA USO EXCLUSIVO DA SRA 

O(a) requerente cumpriu todas as exigências acadêmicas estando apto(a) a colar grau:

                              Deferido 
                              Indeferido ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Documentos anexos 

1. Certidão de Quitação Eleitoral; 2. Quitação Militar; 3. Declaração de Nada Consta.

A documentação está: 
                              completa 

          incompleta_________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________
(assinatura responsável pela conferência)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
1. Acompanhe o andamento da sua solicitação pelo número do protocolo. Isso pode ser feito em qualquer Campus do IF Baiano que disponha do Sistema

SIGA (Opção “Protocolo Trâmite”). SOLICITE O SEU COMPROVANTE DE SOLICTAÇÃO.

ANO DE INGRESSO:

_____________________


