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PORTARIA NS 907 DE 23 DE JULHO DE 2020

Estabelece, em caráter excepcional, normas para outorga
de grau coletiva, de forma remota, por meio de
webconferência, e para outorga de grau especial
(individual), de forma documental virtual, dos estudantes
concluintes dos cursos de graduação do IFTM, por ocasião
das medidas de proteção e segurança decorrentes da
situação da pandemia da COVID-19

ASubstituta da Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro,
no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria IFTM ns 1.941 de 20/12/2019, publicada no DOU
de 23/12/2019, e Lei n^ 11.892 de 29/12/2008, publicada no DOU de 30/12/2008, RESOLVE:

Art. 15. Estabelece, em caráter excepcional, normas para outorga de grau coletiva, de forma remota,
por meio de webconferência, e para outorga de grau especial (Individual), de forma documental virtual, dos
estudantes concluintes dos cursos de graduação do IFTM durante o período de suspensão das atividades
presenciais da instituição.

Da outorga de grau coletiva

Art.25. Aoutorga de grau coletiva deverá observar o cumprimento de rito oficial, no formato remoto,
do qual o estudante concluinte deverá participar obrigatoriamente para fazer jus ao título do grau acadêmico
a que tiver direito.

§ 15 A outorga de grau coletiva será presidida pela Reitora, ou por quem ela indicar, dentro dos
estritos padrões de decoro acadêmico, e seguirá, de forma geral, regras de cerimonial e protocolo já
praticadas pela instituição nas cerimônias presenciais.

§ 25 A outorga de grau coletiva será realizada por webconferência pela plataforma digital Googie
Meet, limitada a participação simultânea de até 250 pessoas.

§ 35 Em caso de quaisquer problemas técnicos por parte dos estudantes concluintes, a cerimônia de
outorga de grau coletiva prosseguirá normalmente e, posteriormente, os estudantes que apresentaram tais
problemas deverão procurar a Coordenação de Controle e Registro Acadêmico (CRCA) do campus para
resolução de sua situação no prazo de 3 dias úteis.

§ 45 Em caso de quaisquer problemas técnicos por parte da Comissão de Cerimonial e Eventos do
campus, verificar-se-á a necessidade de remarcar a cerimônia de acordo com o problema enfrentado.

Art. 35As atribuições e responsabilidades dos setores/áreas envolvidos/as nas outorgas de grau
coletiva dos campi serão as mesmas, no formato remoto, daquelas praticadas no presencial, com adoção de
algumas especificidades devidas. Portanto, toda a parte documental caberá à Coordenação de Controle e
Registro Acadêmico (CRCA) dos campi e a organização, execução e elaboração do protocolo da cerimônia
caberá à Comissão de Cerimonial e Eventos dos campi.

§15 A área/setor de Tecnologia da Informação e Comunicação dos campi dará o suporte nas
cerimônias de outorga de grau coletiva remotas, afins as suas áreas de atuação.

§25 Noscasos de participação da reitora na cerimônia de outorga de grau coletiva remota dos campi,
a elaboração do protocolo e seu acompanhamento durante a cerimônia competirão à Diretoria de
Comunicação Social e Eventos.
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Art. 49Será dada preferência, tanto quanto possível, à tramitação digital dos processos de expedição
e registro de documentos referentes à outorga de grau, podendo estes serem assinados eletronicamente.

Art. 59 Participarão da solenidade e receberão a outorga de grau coletiva, de forma remota, os
estudantes que tenham concluído, com aprovação, toda a matriz curricular e demais atividades acadêmicas
previstas no respectivo Projeto Pedagógico do Curso (PPC).

§ 12. Estudantes em situação irregular junto ao Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes
(ENADE), conforme parecer do coordenador do curso, não poderão receber outorga de grau, visto que é
componente curricular obrigatório dos cursos de graduação.

§ 22. Os estudantes deverão estar com a sua documentação acadêmica regularizada e uma
declaração de "nada consta" emitida pela biblioteca e pela coordenação de apoio ao estudante (CAE), ou
equivalente, do campus.

Art. 62 Caberá aos coordenadores de curso informar à Coordenação de Registro de Controle
Acadêmico (CRCA) do campus a regularidade da vida acadêmica dos estudantes concluintes e se eles
possuem todos os requisitos obrigatórios para a outorga de grau.

Parágrafo único. Os coordenadores de curso deverão entrar em contato com os estudantes
concluintes e orientá-los a respeito do procedimento para o requerimento de colação de grau.

Art. 72 O requerimento e o agendamento para a outorga de grau coletiva, na forma remota,
obedecerá ao seguinte fluxo:

i. O estudante concluinte deverá preencher corretamente o "Requerimento de Colação de
Grau" (Anexo i) e enviá-lo para o e-mail da CRCA do seu campus (Anexo li), com a seguinte documentação:
histórico escolar sem pendência, declaração de "nada consta" da biblioteca e da CAE ou equivalente, cópia
do CPF e do RG e "Formulário de Autorização de Filmagem por áudio e vídeo" (Anexo lil).

il. Após receber o requerimento, acompanhado dos documentos, a CRCA irá analisar e
homologar a documentação acadêmica regularizada dos estudantes concluintes em até 5 (cinco) dias úteis.

ill. Uma vez homologado o requerimento de colação de grau como "DEFERIDO", a CRCA
informará à Comissão de Cerimonial e Eventos do campus, por meio de ofício interno, a lista dos estudantes
que estão aptos a receber o grau, em ordem alfabética e com os respectivos e-mails e telefones para contato,
e uma provável data para realização da outorga, conforme o calendário acadêmico dos cursos de graduação
do campus.

IV. A Comissão de Cerimoniai e Eventos do campus verificará, junto ao Gabinete da Reitoria, a
disponibilidade da Reitora, ou quem ela designar, para participar na data solicitada. A referida Comissão
comunicará, ainda, à Diretoria de Comunicação Social e Eventos, as datas das outorgas de grau de cada curso.

V. Após a confirmação e o agendamento da solenidade pela Comissão de Cerimonial e Eventos
do campus, a CRCA confeccionará a Ata de Colação de Grau, a ser disponibilizada no ambiente virtual da
instituição (Virtual IF), para assinatura digital durante a sessão de colação de grau remota.

Vi. A Comissão de Cerimoniai e Eventos do campus deverá comunicar aos estudantes
concluintes, por meio do e-mail e/ou contato telefônico informados no Requerimento de Colação de Grau,
o cronograma com datas, horários e organização das saias virtuais, bem como o link de acesso à cerimônia
virtual.

Art. 82 O estudante deverá acompanhar, por meio do seu e-mail e/ou contato telefônico, o
agendamento da data e horário de realização da outorga de grau coletiva por webconferência e confirmar
sua participação antes da data agendada para a referida cerimônia.
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Art. 92 Assim como nas cerimônias de outorga de grau presenciais, as cerimônias de outorga de grau
por webconferência serão compostas pelos seguintes integrantes:

I. Reitera, ou quem ela designar;
II. Direção Geral do campus, ou por quem for assim designado;
III. Paraninfo ou 1 (um) representante dos Paraninfos dos estudantes concluintes;
IV. Patrono ou 1 (um) representante dos Patronos dos estudantes concluintes;
V. 1 (um) representante da Coordenação dos cursos dos estudantes concluintes;
VI. 1 (um) representante da CRCA do campus;
VII. 1 (um) representante da Tecnologia e Informação do campus;
VIII. Membro (s) da Comissão de Cerimonial e Eventos do campus, além de Mestre de Cerimônia.
IX. Estudantes concluintes;

X. Juramentista(s);
XI. Orador.

§ 12 Poderão estar presentes também à cerimônia de outorga de grau coletiva por webconferência:
servidores do IFTM, familiares e amigos, limitada a participação de 250 pessoas, conforme § 22 do art.22.

§ 22 Em casos de participação da reitora, membro da Comissão de Cerimonial e Eventos da reitoria
também far-se-á presente.

§ 32 Em, no máximo, 30 (trinta) minutos antes do início da cerimônia de outorga de grau coletiva
remota, todos os integrantes dispostos caput do Art.2 9 deverão estar conectados para realização de
chamada de presença pela Comissão de Cerimonial e Eventos do campus e de demais procedimentos
julgados necessários pela Comissão.

Art. 10. O protocolo das cerimônias de outorga de grau coletivas remotas, de forma geral, seguirá
regras e práticas já adotadas pela Instituição.

§ 12 Após o juramento de cada curso, o Mestre de Cerimônias deverá informar aos estudantes
concluintes que as Atas de Colação de Grau já se encontram disponíveis para assinatura eletrônica no
ambiente virtual da instituição (Virtual IF) e que deverão fazê-la naquele momento.

§ 22. Ao final da webconferência, o Mestre de Cerimônia deverá informar aos concluintes que a
elaboração e entrega do diploma está condicionada à assinatura da Ata da Colação de Grau, de
responsabilidade da CRCA do campus. Deverá informar, também, que os estudantes que não conseguirem
assinar a ata durante ou após a cerimônia, ainda poderão assiná-la no sistema Virtual IF pelo prazo de 3 dias
úteis.

Art. 11. As cerimônias de outorga de grau coletivas, na forma remota por webconferência, serão
gravadas para serem posteriormente arquivadas ao processo da outorga de grau pela CRCA do campus.

Da outorga de grau especial (individual)

Art. 12. A outorga de grau especial (individual) dar-se-á de forma documental virtual e, desde que
justificada, poderá ser solicitada pelos estudantes concluintes, conforme artigo 233 da Resolução n2 78/2019,
de 25 de novembro de 2019, que trata do Regulamento da Organização Didático-Pedagógica dos Cursos de
Graduação do IFTM; item 3.1 da Resolução n2 21/2012, de 14 de agosto de 2012, que aprova a
regulamentação dos procedimentos para as solenidades de colação de grau e de conclusão de cursos de pós-
graduação, técnicos, de ensino médio e de formação inicial no âmbito do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro.
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Art. 13. Poderão requerer outorga de grau especial (Individual), desde que justificada, os estudantes
que tenham concluído, com aprovação, toda a matriz curricular e demais atividades acadêmicas previstas no
respectivo Projeto Pedagógico do Curso (PPC).

§ 15. Estudantes em situação irregular junto ao Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes
(ENADE), conforme parecer do coordenador do curso, não poderão receber outorga de grau, visto que é
componente curricular obrigatório dos cursos de graduação.

§ 25. Os estudantes deverão estar com a sua documentação acadêmica regularizada e uma
declaração de "nada consta" emitida pela biblioteca e pela coordenação de apoio ao estudante (CAE), ou
equivalente, do campus.

Art. 14. Caberá aos coordenadores de curso informar à Coordenação de Registro de Controle
Acadêmico (CRCA) do campus a regularidade da vida acadêmica dos estudantes concluintes e se eles
possuem todos os requisitos obrigatórios para a outorga de grau.

Parágrafo único. Os coordenadores de curso deverão entrar em contato com os estudantes
concluintes e orientá-los a respeito do procedimento para o requerimento de colação de grau.

Art. 15. As atribuições e responsabilidades dos setores/áreas envolvidas nas outorgas de grau
individual (especial) dos campi serão as mesmas, no formato remoto, daquelas praticadas no presencial, com
adoção de algumas especificidades devidas. Portanto, toda a parte documental caberá à Coordenação de
Controle e Registro Acadêmico (CRCA) dos campi.

Art. 16. O procedimento documental virtual de outorga de grau especial (individual) obedecerá ao
seguinte fluxo:

I. o estudante concluinte deverá preencher corretamente o "Requerimento de Colação de
Grau Especial" (Anexo IV) e enviá-lo para o e-mail da CRCA do seu campus (Anexo II), com a seguinte
documentação: histórico escolar sem pendência, declaração de "nada consta" da biblioteca e da CAE ou
equivalente, cópia do CPF e do RG e declaração com justificativa devidamente comprovada da necessidade
de realização da outorga de grau individual (especial);

II. o estudante concluinte realizará o juramento, conforme modelo anexo a esta Portaria

(Anexo V), por meio de declaração assinada, que deverá ser anexada ao "Requerimento de Colação de Grau
Especial" (Anexo IV). O modelo do juramento poderá ser escrito à mão livre em caso de dificuldades de
impressão;

III. após receber o requerimento, acompanhado dos documentos, a CRCA irá analisar e

homologar a documentação acadêmica regularizada do estudante solicitante em até 5 (cinco) dias úteis;
IV. uma vez homologado o Requerimento de Colação de Grau Especial (individual) como

"DEFERIDO", será confeccionada e disponibilizada a Ata de Colação de Grau no ambiente virtual da instituição
(Virtual IF) para assinatura digital dos envolvidos no processo, os quais serão informados por meio do seu e-
mail e/ou contato telefônico informados no Requerimento de Colação de Grau Especial;

V. após assinatura da Ata de Colação de Grau pela autoridade competente, será realizado o
registro da colação de grau no Histórico Escolar;

VI. após as assinaturas, a autoridade competente da instituição outorgará o grau e considerar-
se-ão diplomados, para efeitos legais, todos os graduados relacionados na Ata de Colação de Grau.

Das Disposições Finais
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Art, 17. Os procedimentos para outorga de grau coletiva, de forma remota, por webconferência, e
para outorga de grau especial (individual), de forma documental virtual, serio adotados somente enquanto
durar a situação de pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e as atividades acadêmicas e administrativas
presenciais estiverem suspensas.

Parágrafo único. Uma vez realizada outorga de grau, coletiva ou especial, nos moldes desta portaria,
não haverá cerimônia presencial quando do retorno das atividades presenciais no IFTM, tendo em vista que
a outorga de grau é rito formal, portanto, não cabendo realizá-la em duplicidade.

Art. 18. Estudantes que se depararem com entraves na participação da cerimônia remota e/ou
assinatura da ata no ambiente virtual da instituição (Virtual IF) deverão procurar a CRCA do campus para
regularizar sua situação.

Art. 19. Os casos omissos serão resolvidos pela PROEN e pelos diretores gerais dos campi.

Art, 20. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no endereço eletrônico:
https://lftm.edu.br/ensino/orlentacoes/.

^LENEJERONIMO
Substituta da Reitora
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Anexo I

Requerimento para Colação de Grau Coletiva

Eu,digite seu nome, aluno matriculado no Curso de digite aqui o nome do curso, do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, CPF ns digite aqui o número do seu CPF venho
requerer à Coordenação de Registro Acadêmico a minha colação de grau.

Declaro estar ciente que a aprovação deste requerimento está vinculada à exigências para a
conclusão do curso:

^ integralização de todas as disciplinas do currículo ao que estou vinculado;
^ não ter pendências em relação ao Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE

aplicado pelo INEP /Ministério da Educação;
^ não ter pendências nas Atividades Complementares e Estágio supervisionado;
^ não ter pendências na entrega e defesa do TCC (Trabalho de conclusão de curso);
^ Não ter pendências documentais na CRCA (Coordenação de registro e certificação

acadêmica);
Não ter pendências na CGAE (Coordenação geral atendimento ao estudante);

^ Não ter pendência na Biblioteca da Instituição.

Tenho ciência que em caso de colação de grau, o processo de registro de diploma poderá ser atrasado
devido a pendências documentais (documentos atualizados), financeiras junto à biblioteca e acadêmicas com
o setor responsável ou equivalente à assistente ao estudante, entre outras.

Comprometo e estou ciente de que devo buscar informações junto a CRCA e cerimonial do campus
a respeito de data, horário e modo que ocorrerá colação de grau.
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Anexo II

Relação de contatos das CRCA dos campi

Campus Avançado Campina Verde: crca.av.cvr@íftm.edu.br
Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico: crca.upt(5)iftm.edu.br
Campus Ituiutaba: crca.itb(Siftm.edu.br

Campus Paracatu: crca.ptu(g)iftm.edu.br

Patos de Minas: crca.ptm(5>iftm.edu.br

Campus Patrocínio: crca.ptc(5)iftm.edu.br

Campus Uberaba: crca.ura(5)iftm.edu.br
Campus Uberlândia: crca.udifSiftm.edu.br

Campus Uberlândia Centro: crca.udicentro@iftm.edu.br



••• cÍéNCIA ETECNOLOGW INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA ETECNOLOGIA TRIÂNGULO MINEIRO
BI Triângulo Mineiro

Anexo III

Formulário de Autorização de Filmagem por Áudio e Vídeo

Eu,

RG n9 CPF n9 CONCLUINTE do Curso de
Graduação em , AUTORIZO a Comissão de
Cerimonial e Eventos do Compus
a me filmar, para finsde registro, durante a realização da Colação de Grau, por videoconferência.

LOCAL E DATA

Assinatura do estudante concluinte
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Anexo IV

Requerimento para Colação de Grau Individual ÍEsDecIal)

Eu, digiteseu nome,alunomatriculado noCurso de digiteaqui o nomedo curso, do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, CPF ne digite aqui o número do seu CPF venho
requerer à Coordenação de Registro Acadêmico a minha colação de grau INDIVIDUAL pelo motivo de:

Nomeaçãoem concurso público que requeira apresentação do diploma ou equivalente antes
da data da colação de grau, mediante documento comprobatório;
Aprovação em processo seletivo para ingresso em cursos de pós-graduação que requeira
apresentação do diploma ou documentoequivalente antes da data da colação de grau,
mediante documento comprobatório
Contratação por empresa pública ou privada, comprovada por carta original da empresa com
a proposta de emprego recebida, cujo conteúdo deverá informar a data provável de
contratação, a exigência de apresentação da certidão de colação de grau para que seja
efetivada a contratação, o CNPJ, a Razão Social e a identificação do responsável pela empresa
contratante ou de seu departamento de recursos humanos, com assinatura, carimbo e dados
para contato.

Outro motivo (especificar):

Declaro estar ciente que a aprovação deste requerimento está vinculada à exigências para a
conclusão do curso:

✓

integralização de todas as disciplinasdo currículo ao que estouvinculado;
não ter pendências em relação ao Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE
aplicado pelo INEP /Ministério daEducação;
não ter pendências nas AtividadesComplementares e Estágiosupervisionado;
não ter pendências na entrega e defesa do TCC (Trabalho de conclusão de curso);
Não ter pendência com documentação na CRCA (Coordenação de registro e certificação
acadêmica);
Não ter pendência na CGAE (Coordenação geral atendimento ao estudante);
Não ter pendência na Biblioteca da Instituição.

Tenho ciênciaque em caso de colação de grau, o processo de registro de diploma poderá ser atrasado
devido a pendências documentais (documentos atualizados), financeiras junto à biblioteca e acadêmicas com
o setor responsável ou equivalente à assistente ao estudante, entre outras.

Comprometo e estou ciente de que devo buscar informaçõesjunto a CRCA e cerimonial do campus
a respeito de data, horário e modo que ocorrerá colação de grau.

Endereço (rua, avenida, n®, complemento, bairro, cidade, telefones de contato (WhatsApp), e- mail de
contato)

Digite aqui.
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Anexo V

Juramento

Eu, , Cédula de
Identidade , CPF , respeitando as exigências
legais, manifesto que me comprometo a exercer com orgulhoe dignidade a profissão de (colocar o nome da
profissão) , não me deixando cegar pelo
brilho excessivo da tecnologia, estando à serviço do homem e não da máquina. Comprometo-me também
ser criterioso quando a justiça se fizer rogada; ser inovador quando a solução estiver no limiar da criatividade;
ser sensívelquando o assunto for a vida, seja ela de qualquer natureza.

Colocarei meu conhecimento científicoa serviço do conforto e do desenvolvimento da humanidade,
construindo um futuro em que a harmonia e a verdade sejam os elos principais.

de de 20

Assinatura do concluinte


