
 

 

Prezado (a) Formando (a), 

Informamos que devido a Pandemia do Covid19 e orientações dos decretos emitidos pelos 

órgãos governamentais, a Colação de Grau para os alunos formados no semestre de 2020.2 da 

UNIT – AL, será realizada de forma online. 

Solicitamos aos concluintes dos cursos da modalidade de graduação presencial que atualizem 

seus dados cadastrais e verifiquem suas pendências acadêmicas e administrativas para que 

sejam sanadas até o dia 15/01/2021. 

O deferimento dos processos de Colação de Grau 2020.2, serão iniciados a partir do dia 

15/01/2021. 

Procedimentos para Colação de Grau Online: 

1. A partir de 15/01/2021, solicitar o Processo de Colação de Grau 2020.2 no Magister protocolo 

e aguardar contato por e-mail. 

2. O DAAF irá deferir o processo, criar um novo processo de Colação de Grau no magister 

protocolo e enviar por e-mail o Espelho do Diploma (dados pessoais do aluno) e a Ata de Colação 

de Grau.  

3. O aluno deverá imprimir os anexos, conferir os dados, assinar e enviar para o mesmo e-mail 

os documentos, salvos em JPG. Se for preciso alguma correção nos dados pessoais, anotar no 

próprio documento o que precisa ser corrigido. 

4. Após essa devolução o aluno irá receber por e-mail o Atestado de Conclusão de Curso, com a 

data da colação de grau, que poderá ser apresentado no Conselho de Classe da sua profissão. 

5. O DAAF irá deferir o processo de Colação de Grau 2020.2, criar um novo processo de 

Expedição/Registro de Diploma para a confecção do diploma. 

6. Até 30 dias da criação do processo de Expedição/Registro de diploma pelo DAAF, a entrega 

poderá ser realizada, após solicitar o agendamento pelo site, conforme link abaixo:  

https://www.grupotiradentes.com/agendamento/ 

Selecione/Serviço/Entrega de Diplomas e Certificados 

Todos esses processos poderão ser acompanhados no Magister protocolo pelo formado. 

Dúvidas enviar e-mail para: registro_diploma@al.unit.br ou daa@al.unit.br 

mailto:registro_diploma@al.unit.br

