
 
 

COMUNICADO CRS  
 

COLAÇÃO DE GRAU DOS CURSOS SUPERIORES DE 
GRADUAÇÃO  

 
FORMANDOS DO 1º SEMESTRE DE 2021 

 
Comunicamos, em comum acordo com a Direção de Geral do IFSP –Campus 

São Paulo, que a Colação de Grau para os alunos formandos até o 1º semestre de 

2021 está prevista em calendário acadêmico para ocorrer remotamente entre os dias 
18 a 22/10/2021. 

Os formandos deverão solicitar a participação na Colação de Grau, junto à 

Coordenadoria de Registros Escolares do Ensino Superior (CRS), no período de 

30/08/2021 a 06/09/2021; preenchendo ao formulário disponível no seguinte link: 

 

https://forms.gle/JRpkagXgzNmNwR4f6 

 

A solicitação deverá ser feita exclusivamente pelo link acima, não é 
necessário enviar e-mail para confirmação e/ou abrir requerimento via SUAP. 

Estarão aptos a participar da solenidade os alunos que concluírem todos os 

requisitos acadêmicos do curso: integralização de todos os componentes curriculares 

(disciplinas); estágio; TCC; AACC; ATP; situação regular junto ao Enade; 

regularização de débitos junto à biblioteca; etc, até o dia 24/09/2021. 

O deferimento da solicitação de colação de grau condicionar-se-á ao 

cumprimento de todos os requisitos de conclusão do curso previstos na Organização 

Didática e nas respectivas grades curriculares dos cursos, até o dia 24/09/2021. 
A lista final de formandos será publicada no site do IFSP – Campus São Paulo, 

no dia 05/10/2021. 
 

ATENÇÃO! 
No momento de preenchimento do formulário, para solicitação de participação 

na colação de grau, será necessário incluir a declaração de “Nada Consta” junto à 

Biblioteca do IFSP.  

• Como fazer a solicitação da Declaração de Nada Consta? A Declaração 

de Nada Consta pode ser emitida por alunos e servidores, por meio do 

acesso (com login e senha) à área exclusiva do usuário (MEU 
PERGAMUM), no sistema da Biblioteca, conforme orientações a seguir: 

• Clique aqui para acessar o PERGAMUM. 

https://forms.gle/JRpkagXgzNmNwR4f6
http://pergamum.biblioteca.ifsp.edu.br/


• Faça seu login no Pergamum (canto superior direito da página), com 

seus dados institucionais. 

• Na aba “Empréstimo”, clique em Declaração de Nada Consta. 

• Não se esqueça de que é necessário desbloquear os pop-ups para emitir 

sua declaração. 

• Emitida a Declaração (em .pdf), salve-a para anexá-la ao formulário de 

solicitação de participação na colação de grau. 
 

Os estudantes que enfrentarem algum tipo de dificuldade na emissão da 

Declaração de Nada Consta deverão entrar em contato com a Biblioteca pelo e-

mail: biblioteca.spo@ifsp.edu.br. 
Estudantes que tiverem pendências junto à Biblioteca não conseguirão obter a 

Declaração de Nada Consta via Pergamum. Esses estudantes devem entrar em 

contato com a Biblioteca o quanto antes para efetuar o agendamento da devolução de 

livro / regularização de pendências junto a Biblioteca, pelo e-

mail: biblioteca.spo@ifsp.edu.br. 
  
 

REALIZAÇÃO DAS SESSÕES SOLENES 
 

As sessões de colação de grau ocorrerão, remotamente, entre os dias 18 a 22 
de outubro de 2021; por meio da Plataforma de WebConferências Institucional, RNP. 

Divulgaremos o cronograma de cursos e demais informações sobre o acesso 

às sessões juntamente com publicação da lista de formandos, em 05/10/2021. 
 

 
ORIENTAÇÕES E DÚVIDAS 

 
E-mail para contato – crs.spo@ifsp.edu.br  

 
 

Identificar o assunto do e-mail:   
COLAÇÃO DE GRAU OUTUBRO – NOME COMPLETO – PRONTUÁRIO 

 

OBS.: As respostas aos e-mails serão dadas em até 2 dias úteis. 

 

 
EQUIPE CRS 

São Paulo, 26 de Agosto de 2021. 
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