UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE TECNOLOGIA / ESCOLA POLITÉCNICA

REQUERIMENTO DE COLAÇÃO GRAU
Exmo. Sr. Diretor da Escola Politécnica da UFRJ.
O aluno, _____________________________________________________________ Registro (DRE) _______________,
CPF:_______________________, tendo concluído todas as disciplinas referentes à grade curricular do Curso de
Selecione a Engenharia
___________________________________________________,
vem requerer a V.Sa. sua Colação de Grau. Para tanto, anexa os
documentos necessários à Colaçaõ de grau e ao processo de diploma de graduação, estando ciente de que este processo somente
terá prosseguimento se a documentação estiver completa e após a inclusão da data de Colação de Grau no Histórico Escolar.

Rio de Janeiro, ____ / ____ / ________

___________________________________________________________________
(assinatura do aluno)
Informações Adicionais: (Preenchimento obrigatório)
Endereço completo: __________________________________________________________________________________________
Bairro: _____________________________ Cidade: ___________________________ Estado: _________ CEP: ________________
Telefone: _______________________ Celular: _______________________ Email:

@poli.ufrj.br

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA:

Colação de grau:
1. Requerimento de Colação de grau http://www.poli.ufrj.br/arquivos/colacao/Formulario.pdf
2. B.O.A.; 3. Nada Consta da Biblioteca;
4. Declaração de Publicação de Monografia: http://monografias.poli.ufrj.br/declaracoes.html
5. Cadastro Colação de Grau: http://www.poli.ufrj.br/colacao/cadastro.php
___________________________________________________________________________________________________________

Processo de diploma:
(Cópias Autenticadas ou Originais e Cópias):
1. Requerimento de Diploma http://www.poli.ufrj.br/colacao/requerimentodiploma.pdf ; 2. Certidão de Nascimento ou Casamento ( aluno
estrangeiro Duplo diploma precisa traduzi-la); 3. Carteira de Identidade na validade; 4. CPF; 5. Título de Eleitor; 6. Comprovantes da
última votação (1º e 2º turno) ou Certidão de Quitação Eleitoral; 7. Certificado de Reservista; 8. Certificado de Conclusão do Ensino
Médio; 9. Cópia da Relação de Alunos Concluintes do Ensino Médio publicada no Diário Oficial ou, em caso de Instituições Federais, o
carimbo de isenção da referida publicação no verso do Histórico Escolar. No caso de CEFETs e Instituições Militares, especificamente,
a cópia frente e verso do Diploma ou Certificado de Conclusão;
Obs.: Alunos estrangeiros: Convênio PEC-G e Duplo Diploma ficam isentos dos itens 5, 6, 7 e 9.
PARA USO EXCLUSIVO DA ESCOLA POLITÉCNICA
A documentação está: (

) completa e legível

Rio de Janeiro, ____ / ____ / ________ .

(

) com pendências
____________________________________________________________
(carimbo e assinatura do funcionário)

À Secretaria de Atividades Gerenciais, de acordo com a documentação anexada e o BOA, o(a) requerente cumpriu todas as exigências estando
apto(a) a colar grau.
Rio de Janeiro, ____ / ____ / ________ .

____________________________________________________________
(carimbo e assinatura do Chefe da Secretaria de Graduação)

À Secretaria de Graduação, informamos que o requerente colou grau em ____ / ____ / ________ Livro no ________ Folha ________
Rio de Janeiro, ____ / ____ / ________ .

____________________________________________________________
(carimbo e assinatura do Chefe da Secretaria de Atividades Gerenciais)

