Prezado (a) formando (a),

Informamos que devido a Pandemia de Covid-19 e orientações dos decretos emitidos pelos
órgãos governamentais, a Colação de Grau para os alunos formandos no semestre de 2021.1 da
UNIT-AL se dará de forma on-line ou presencial. A colação presencial será de forma agendada,
cumprindo o horário rigorosamente para que não haja aglomeração e atraso no processo dos
formandos posteriores, atendendo todos os protocolos de biossegurança.
Caso opte pela solenidade presencial, o aluno deverá dar o aceite no formulário no qual serão
informadas todas as orientações para que se dê o processo de forma que atenda todos os
protocolos e não coloquem os participantes em risco.
Solicitamos aos concludentes 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 06/07/2021.
A colação de Grau para os alunos formados no semestre de 2021.1 será realizada a partir do dia
07/07/2021, no DAAF do Centro Universitário Tiradentes – das 8h às 17h30 (de segunda à sextafeira) e das 8h às 11h30 (aos sábados) conforme cronograma abaixo.

07 Julho 2021
08 Julho 2021
09 Julho 2021

10 Julho 2021
12 Julho 2021

13 Julho 2021

14 Julho 2021

05 Agosto 2021

Colação de Grau 2021.1
Direito – Noite;
Administração – Manhã;
Direito – Manhã;
Administração – Noite;
Eng. Civil - Manhã e Noite;
Eng. De Petróleo - Manhã e Noite;
Eng. De Produção - Manhã e Noite
Ciências Contábeis - noite;
Design de Interiores - Noite
Arq. E Urbanismo - Manhã e Noite;
Eng. Ambiental - Noite;
Eng. Mecatrônica - Manhã e Noite;
Ciências da Computação;
Gestão de RH
Biomedicina - Manhã e Noite;
Enfermagem - Manhã e noite;
Fisioterapia - Manhã e noite;
Psicologia - Manhã e noite.
Jornalismo - Manhã e Noite;
Nutrição - Manhã e noite;
Pub. E Propaganda - Manhã e noite
Medicina

Procedimento da Colação de Grau 2021.1 online:
1 - Solicitar o processo no Magister Protocolo - Colação de grau 2021.1 (Online) e aguardar as
orientações por e-mail.
2 - O processo estará disponível a partir de 07.07.2021.
3 - A análise iniciará a partir dessa data, por ordem da data de abertura do processo.
4 - Após devolutiva dos documentos recebidos por e-mail, o Diploma entrará em fase de
expedição e será entregue em até 30 dias, você poderá acompanhar pelo Magister Protocolo.
Dúvidas enviar e-mail para: registro_diploma@al.unit.br
Desejamos sucesso na sua profissão, a UNIT AL continua de portas abertas para recebê-lo.

ATENÇÃO: Graduação Presencial, agendar se o processo estiver com o 1º fluxo (confecção de
diploma) deferido. Estar ciente do cumprimento das medidas sanitárias em virtude da pandemia
de Covid-19 (uso de máscara, distanciamento, medição de temperatura, uso de álcool gel, etc).
Trazer sua caneta para assinar os documentos. Cumprir o horário agendado. Não será permitida
a participação de fotografo profissional.

