
PASSO 3 - Entregando Relatório e Colando Grau 

 

Passo 3.1 - Procedimentos para solicitar a "Entrega de relatório de estágio" e "Colação 

de grau e diploma de curso superior" 

 

O aluno deverá realizar as solicitações através do SUAP, em seu ambiente de aluno(a), 

na funcionalidade “requerimentos”. O caminho para acesso é Administração > 

Processos eletrônicos > Requerimentos > Botão adicionar requerimento. O processo 

deverá ser classificado como restrito, e a hipótese legal é "Informação pessoal" . 

 

Para entender o fluxo dos processos, você tem acesso a mais informações sobre os 

requerimentos eletrônicos na Portaria PRE/IFPB nº 30/2020: 

https://www.ifpb.edu.br/pre/assuntos/documentos-normativos/129106.pdf 

 

O aluno deverá abrir dois processos eletrônicos no SUAP: 

 

1) Processo 1: Entrega de Relatório de Estágio 

Destino: Coordenação do Curso. 

Documentos necessários: Relatório Final de Estágio (anexar pdf do relatório ao 

requerimento). 

 

2) Processo 2: Colação de grau e diploma de curso superior 

Destino: Coordenação do Curso. 

Para solicitar colação de grau e diploma de conclusão de curso superior, deverá: 

 

1. Solicitar declaração de "nada consta" dos setores de Departamento de Orçamento e 

Finanças (DOF-JP), Biblioteca Nilo Peçanha e Coordenação de Apoio ao Estudante 

(CAEST-JP), e anexá-las junto à documentação acima no processo a ser aberto. Você 

pode obter as declarações de forma remota através dos e-mails: 

- financeiro.jpa@ifpb.edu.br; 

- bibliotecajp@ifpb.edu.br; 

- caest.jp@ifpb.edu.br. 

Após receber as declarações, deverá anexá-las ao processo, utilizando o botão upload 

de documentos externos. 

 

2. Anexar ao requerimento os seguintes documentos (utilizar o botão upload de 

documentos externos ): 

- Certidão de nascimento ou casamento; 

- Documento de Identidade; 

- CPF (se houver o número no documento de identidade, dispensa documento a parte) ; 

- Título de eleitor(a); 

- Certidão de Quitação eleitoral (pode ser obtida no endereço 

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral); 

- Comprovante de quitação militar (sexo masculino, maior de 18 anos); 

- Certificado de conclusão do ensino Médio; 

- Histórico escolar do ensino Médio. 

 

3. Imprimir, preencher e assinar a Declaração de responsabilidade pela autenticidade 

da documentação anexada 

(https://www.ifpb.edu.br/joaopessoa/institucional/perguntas-

frequentes/documentos/declaracao-de-responsabilidade-da-autenticidade-dos-



documentos-anexados-ao-processo-de-solicitacao-de-diploma.pdf - baixar, preencher a 

mão, escanear e anexar ao processo). Essa declaração deverá também ser inserida no 

processo. Ela substitui a autenticação presencial dos documentos. 

 

O certificado de conclusão de curso poderá ser emitido assim que a CCA-JP receber a 

ata confirmando participação na cerimônia de colação de grau e, após análise, 

constatarmos que o processo está completo e que, no sistema acadêmico, todos os 

requisitos do curso foram cumpridos, não havendo pendências. O certificado será 

compartilhado no ambiente de aluno no SUAP. 

 

Caso deseje, o certificado poderá ser retirado fisicamente na CCA-JP, mediante 

agendamento para atendimento presencial (cca.jp@ifpb.edu.br), ou recebido de forma 

eletrônica, a ser enviado para o(s) e-mail(s) que consta(m) no cadastro de matrícula do 

estudante. 

 

CCA-JP: cca.jp@ifpb.edu.br 

Coordenação do CSTRC: cstrc@ifpb.edu.br 

Professores: Elionildo, Heremita e Ruan 

(elionildo@ifpb.edu.br, heremita@ifpb.edu.br, ruan.gomes@ifpb.edu.br) 


