UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
DIRETORIA DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO - DRCA

PROCESSO DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA
GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA
PASSOS

PROCEDIMENTO

1º.

Solicitar ficha catalográfica assim como o nada consta à biblioteca,
presencialmente - biblioteca do campus da Liberdade - ou por e-mail, por meio
do endereço biblioteca@unilab.edu.br. Para solicitar via e-mail, deve-se enviar
formulário de solicitação de ficha catalográfica (em anexo) para o endereço
referido, junto ao arquivo do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), em formato
PDF, e à ata de aprovação. Posteriormente, deve-se anexar ao trabalho a ficha
catalográfica repassada pela biblioteca e enviar o TCC em PDF para o endereço
referido assim como a declaração de autoria e o formulário de autorização de
disponibilização do texto, solicitando a declaração de depósito legal. Na ocasião,
deve-se solicitar também, no corpo do texto, o nada consta.

RESPONSÁVEL

ALUNO OU ALUNA CONCLUDENTE
2º.

Preencher o formulário padrão de solicitação de diploma – que se encontra no
site da Unilab, na página do Registro Acadêmico e no site do curso no link
Atendimento ao Aluno, datá-lo e assiná-lo. Anexar ao formulário de solicitação a
seguinte documentação:
a. Ata de defesa (solicitar à secretaria do curso via e-mail);
b. Cópia de ata de colação de grau (disponível no site do curso, link Atendimento
ao Aluno);

c. Histórico escolar final do curso de graduação (retirar pelo SIGAA);
d. Declaração de Depósito Legal para Artigos, Monografias, Dissertações e Teses
(solicitada conforme orientação acima);
e. Cópia da Carteira de Identidade ou Registro Nacional de Estrangeiro (RNE);
f. Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou comprovante de inscrição de CPF;
g. Certidão de Quitação Eleitoral (apenas para estudantes brasileiros);
h. Documento de quitação com o serviço militar (homens brasileiros com menos
de 45 anos);
i. Declaração de quitação da Biblioteca Universitária – DSIBIUNI solicitada
conforme orientação acima);
j. Comprovação de convocação em concurso público (para processos em caráter
URGENTE).
ALUNO OU ALUNA CONCLUDENTE
Obs.: A solicitação deve ser requerida pelo próprio interessado ou por seu
representante legal.

3º.

Entrega do formulário de solicitação de diploma, com os documentos descritos
acima, à Diretoria de Registro e Controle Acadêmico - DRCA, presencialmente
ou via e-mail - pedidodiploma.admpead@unilab.edu.br

4º.

Por meio do protocolo de entrega da documentação, caso o (a) discente tenha
necessidade de comprovar que concluiu o curso, poderá solicitar certidão de
conclusão à DRCA, via e-mail – drca@unilab.edu.br, bastando anexar o
formulário de solicitação de certidão e o protocolo referido). A Declaração de
Conclusão do Curso pode ser solicitada a qualquer momento após a colação de
grau, via e-mail – drca@unilab.edu.br, bastando informar no corpo do e-mail os

dados pessoais e acadêmicos completos, não necessitando de outros
procedimentos.
5º.

Recebimento, conferência dos documentos e entrega do protocolo de solicitação
do diploma ao (à) aluno (a).

6º.

Abertura de processo.
DRCA

7º.

Análise dos documentos entregues e homologação deferindo ou não a emissão
do diploma.

8º.

Envio do processo à PROGRAD.

9º.

Análise dos documentos entregues e homologação deferindo ou não a emissão
do diploma.

10º.

Envio do processo à DRCA para a emissão do diploma.

11º.

Emissão do diploma.
Após a emissão do diploma, os alunos serão informados via e-mail acerca da
finalização do processo e de seu envio para o polo de apoio presencial.
Para os alunos do polo de Redenção e Aracoiaba, o documento pode ser retirado
diretamente na DRCA pelo próprio discente ou por terceiros, desde que
apresentem procuração específica para este fim registrada em cartório.

PROGRAD

DRCA

