
DIPLOMAÇÃO

Entrega de Documentos 

para Diplomação



FORMULÁRIO DE ENTREGA DE 
DOCUMENTOS PARA DIPLOMAÇÃO

Aluno(a) concluinte ou ex-aluno(a) acessa o

site do DAA e clica no botão “Solicitações

de Alunos e Ex-Alunos”. Seta Verde
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FORMULÁRIO DE ENTREGA DE 
DOCUMENTOS PARA DIPLOMAÇÃO

Ao escolher o formulário “Entrega de Documentos

para Diplomação”, o Concluinte será encaminhado

à página correspondente onde fará o

procedimento. (veja imagem ao lado).

Ele(a) baixa o Requerimento de Diploma (seta

verde), preenche, assina e digitaliza.

Posteriormente este Requerimento será anexado em

um campo específico.
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PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO
(1º PASSO)

Concluinte precisa inicialmente digitar o seu nº de

CPF.

Obs.: O nº de controle ajuda na identificação e

localização do formulário. Não é o nº de processo

SEI.
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PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO
(CAMPOS AUTOMÁTICOS)

Após preencher com nº de CPF e selecionar a

matrícula, os campos com seta azul serão

automaticamente preenchidos conforme o

Curso do Concluinte.

O campo “Titulação” (seta vermelha) terá que

ser selecionado pelo Concluinte para que os

campos com setas amarelas sejam

preenchidos automaticamente.
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PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO
(CAMPOS NÃO AUTOMÁTICOS)

Alguns campos deverão ser preenchidos pelo

Concluinte para que o formulário possa ser

enviado, pois dependem de informações que

poderão ser úteis no decorrer do procedimento

de Diplomação. Setas Verdes

As posições de anexos de Documentos Exigidos

são abertas conforme o tipo de ingresso do

Concluinte. Setas Azuis

O Concluinte deverá anexar cada documento em

formato .pdf Pesquisável e com tamanho máximo

de 2MB. Setas Azuis
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ENVIO DO FORMULÁRIO

Para finalizar o procedimento, o Concluinte
deve marcar o Termo de Responsabilidade
para que o botão de enviar possa ser
liberado. Seta Azul

Após esse procedimento o botão de Enviar 
fica liberado. Seta Verde

ATENÇÃO: Somente será aceito uma única 
solicitação via formulário. Não sendo 
aceito reenvio ou nova solicitação (para 
pedido já recebido)
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TELA APÓS O ENVIO DO FORMULÁRIO

Imediatamente após enviar o formulário, o

Concluinte será encaminhado a outra página

onde receberá a seguinte comunicação (vide

imagem ao lado):

Próxima etapa será ele verificar sua caixa-

postal e ler o e-mail que foi enviado. Nesse

e-mail terão algumas informações adicionais.
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E-MAIL RECEBIDO PELO CONCLUINTE

O concluinte receberá em sua caixa 

postal o seguinte e-mail (exemplo na tela 

ao lado).

Terá o nº de controle (seta roxa), a 

Unidade Acadêmica (seta verde) e mais 

algumas informações.
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E-MAIL RECEBIDO PELA UNID. ACADÊMICA

A Unidade Acadêmica receberá após o envio do

formulário pelo Concluinte um e-mail com o

conteúdo semelhante ao da tela ao lado.

O e-mail conterá as informações digitadas pelo

Concluinte e os anexos que foram inseridos em

formato .pdf. E também o nº de controle para

facilitar a localização do e-mail. Setas Verdes

Caberá a Unidade Acadêmica verificar os anexos

enviados pelo Concluinte e se tiver alguma

inconsistência, entrar em contato com o mesmo a fim

de sanar o ocorrido.

O passo seguinte é a abertura de Processo no SEI.
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