
COMUNICADO CRS – 006/2022

COLAÇÃO DE GRAU DOS CURSOS SUPERIORES DE
GRADUAÇÃO

FORMANDOS ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2022

Comunicamos, em comum acordo com a Direção Geral do IFSP – Campus São

Paulo, que a Colação de Grau para os alunos formandos até o 2º semestre de 2022

está prevista em calendário acadêmico para ocorrer presencialmente no dia
18/03/2023.

Os formandos deverão solicitar a participação na Colação de Grau, junto à

Coordenadoria de Registros Escolares do Ensino Superior (CRS), no período de

09/01/2023 a 20/01/2023; preenchendo o formulário disponível no seguinte link:

https://forms.gle/JihyGp6Y36vQbUGK8

A solicitação deverá ser feita exclusivamente pelo link acima, não é
necessário enviar e-mail para confirmação e/ou abrir requerimento via SUAP.

Estarão aptos a participar da solenidade os alunos que concluírem todos os

requisitos acadêmicos do curso: integralização de todos os componentes curriculares,

disciplinas; estágio; TCC; AACC; ATP; situação regular junto ao Enade; regularização

de débitos junto à biblioteca; etc, até o dia 17/02/2023.

O deferimento da solicitação de colação de grau condicionar-se-á ao

cumprimento de todos os requisitos de conclusão do curso previstos na Organização

Didática e nas respectivas grades curriculares dos cursos, até o dia 17/02/2023.
A lista final de formandos será publicada no site do IFSP – Campus São Paulo,

no dia 28/02/2023. Nessa data também será informado o local e horário do evento que

ocorrerá presencialmente no dia 18/03/2023.

ATENÇÃO!
No momento de preenchimento do formulário, para solicitação de participação

na colação de grau, será necessário incluir a declaração de “Nada Consta” junto à

Biblioteca do IFSP e os documentos necessários à emissão do Diploma: RG, CPF,

Certidão de Nascimento ou Casamento, Histórico do Ensino Médio e Certificado de

Conclusão do Ensino Médio. Prepare a documentação antes de iniciar o

preenchimento do formulário.

https://forms.gle/JihyGp6Y36vQbUGK8


● Como fazer a solicitação da Declaração de Nada Consta? A Declaração

de Nada Consta pode ser emitida por alunos e servidores, por meio do

acesso (com login e senha) à área exclusiva do usuário (MEU
PERGAMUM), no sistema da Biblioteca, conforme orientações a seguir:

● Clique aqui para acessar o PERGAMUM.
● Faça seu login no Pergamum (canto superior direito da página), com

seus dados institucionais.
● Na aba “Empréstimo”, clique em Declaração de Nada Consta (veja imagem

abaixo).
● Não se esqueça de que é necessário desbloquear os pop-ups para

emitir sua declaração.
● Emitida a Declaração (em PDF), salve-a para anexá-la ao formulário de

solicitação de participação na colação de grau.

Os estudantes que enfrentarem algum tipo de dificuldade na emissão da

Declaração de Nada Consta deverão entrar em contato com a Biblioteca pelo

e-mail: biblioteca.spo@ifsp.edu.br.
Estudantes que tiverem pendências junto à Biblioteca não conseguirão obter a

Declaração de Nada Consta via Pergamum. Esses estudantes devem entrar em

contato com a Biblioteca o quanto antes para verificar como resolver a pendência e ter

acesso ao Nada Consta, e-mail: biblioteca.spo@ifsp.edu.br.

REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE

A realização da colação de grau está prevista para ocorrer de forma presencial.

O horário, número de convidados, e mais informações dependerá do número de
formandos. Divulgaremos mais informações juntamente com a publicação da lista de

formandos, em 28/02/2023.

http://pergamum.biblioteca.ifsp.edu.br/
mailto:biblioteca.spo@ifsp.edu.br
mailto:biblioteca.spo@ifsp.edu.br


ENADE

Os formandos que preencheram o Questionário Socioeconômico do Enade e

realizaram a prova do Enade em 2017, 2019 e/ou 2021 terão a participação

cadastrada no Suap até o mês de janeiro de 2023, não é necessário enviar e-mail.

Nos casos em que a participação ainda não aparece no Suap, ao longo do mês de

janeiro a informação será cadastrada.

Os alunos que foram convocados, em qualquer ano, para fazer a prova do

Enade e foram ausentes na prova e/ou deixaram de preencher o Questionário

Socioeconômico do Enade devem enviar e-mail para crs.spo@ifsp.edu.br, nesse caso

teremos que verificar se houve a regularização da situação junto ao Enade. O e-mail

deve ser enviado até 20/01/2023.

Os alunos que nunca foram convocados para a prova do Enade também terão

a situação regularizada no mês de janeiro de 2023. Quando o aluno não é convocado

para a prova do Enade a situação fica como dispensado da realização da prova.

ORIENTAÇÕES E DÚVIDAS
E-mail para contato – crs.spo@ifsp.edu.br

Identificar o assunto do e-mail:
COLAÇÃO DE GRAU MARÇO – NOME COMPLETO – PRONTUÁRIO

OBS.: As respostas aos e-mails serão dadas em até 3 dias úteis.

EQUIPE CRS

São Paulo, 22 de Dezembro de 2022.
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