MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
CÂMPUS LUZIÂNIA

CRONOGRAMA COLAÇÃO DE GRAU 2016/2
De acordo com a Resolução CONSUP/IFG nº 29/2016
DATAS

PROCEDIMENTOS
DISCENTES
Data limite para Defesa do TCC

11/03/2017

Data limite para protocolização de certificados de horas
complementares
Data limite para entrega do relatório final de Estágio
COORDENAÇÕES

18/03/2017

Data limite para a Coordenação Acadêmica lançar horas complementares
no SGA
Data limite para a Coordenação de Interação Escola-Empresa enviar relatório de
conclusão de Estágio para CORAE

10/04/2017
12 a
17/04/2017
18 e 19/04/2017
20/04/2017

Data limite para entrega da versão final do TCC
Período para a Coordenação de Curso fazer a Integralização do Curso no SGA
(Fechamento de cargas horárias obrigatória e complementar, situação de
regularidade no ENADE, lançamento dos dados do TCC, etc.) e solicitar
o fechamento de período e lançamento da data de conclusão de curso à
Coordenação de Apoio ao Ensino.
Período para Coordenação de Apoio ao Ensino fazer o fechamento do período e
lançamento da data de conclusão de curso.
Data limite para a Coordenação de Curso entregar, para o estudante fazer inscrição
de colação de grau, o requerimento (Anexo II da Resolução
CONSUP/IFG nº 29/2016) e o formulário de Situação Acadêmica do
discente apto a colar grau.

FLUXO DO PROCESSO DE COLAÇÃO DE GRAU
24 a 28/04/2017 Período de inscrição de Colação de grau junto a CORAE e setor de
protocolos.
02 a 12/05/2017 Período de análise documental pela CORAE e solicitação de
regularização de pendências referente à análise
documental, caso ocorram, à coordenação de curso.
15 a 19/05/2017 Período de regularização de pendências referente à análise
documental pela coordenação de curso, caso ocorram.
22 a 26/05/2017 Período para análise da regularização das pendências e montagem
dos processos de requerimento de diplomas pela CORAE .
29 a 31/05/2017 Período de envio dos processos de requerimento de diploma à CRD.
01/06/2017

04/08/2017

Publicação da lista dos alunos autorizados a colarem grau e pedidos
indeferidos - pela CORAE
Divulgação da lista dos alunos autorizados a colarem grau e pedidos
indeferidos - pela Coordenação de Comunicação Social
Emissão de Histórico Escolar Final, Livro de Registro e Termo de
Colação de Grau
Sessão Solene de colação de Grau
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