
Formandos: 

  

Informamos, abaixo, as orientações iniciais sobre a Colação de Grau: 

  

1 - A Colação de Grau será online e realizada em 18/08/2021 (quarta-feira), às 15h.  

    

Na terça-feira (17/08) será encaminhado o link para acesso à cerimônia de colação 

de grau (fiquem atentos ao e-mail). 

  

No dia da colação de grau, solicitamos que acessem o link com antecedência de 30 

minutos, para confirmação de presença. 

  

2 - O formando deverá utilizar dispositivo (notebook/ computador/ celular/ tablet) 

compatível para participação (a câmera deverá estar ligada e o microfone desligado 

(deverá ser ligado somente quando for requisitado); 

   

3 - Em razão da cerimônia ser na modalidade online, a ATA da Colação de Grau será 

assinada por meio do Sei Externo UFMS (A ATA SERÁ DISPONIBILIZADA APÓS A 

CERIMÔNIA PARA ASSINATURA. INFORMAMOS QUE É DE SUMA 

IMPORTÂNCIA QUE TODOS ASSINEM ELETRONICAMENTE A ATA PARA 

O IMEDIATO INÍCIO DA TRAMITAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA); 

  

4 - Para confirmação de participação na cerimônia de colação de grau no dia 

18/08/2021 será necessária confirmação até 06/08/2021(sexta-feira), conforme segue: 

  

ENVIAR E-MAIL PARA: 

 

SECAC.CPAQ@UFMS.BR 

 

ASSUNTO DO E-MAIL: CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO - COLAÇÃO 

DE GRAU CPAQ 

 

INFORMAR, CONFORME ABAIXO: 

  

mailto:SECAC.CPAQ@UFMS.BR


NOME: 

  

CURSO: 

 

E-mail que utilizará para acesso ao link: 

  

 

Assinatura da ATA será via SEI/EXTERNO 

  

5 - Caso ainda não tenha acesso ao SEI EXTERNO, realize o cadastro e em seguida 

informe no email secac.cpaq@ufms.br que finalizou o procedimento para que possamos 

realizar a liberação. Seguem abaixo os procedimentos para cadastro (atenção: somente 

para os que ainda não possuem acesso): 

 

Realize um cadastro online em: 

 

Acessar o link abaixo para realizar o cadastro ou copiar e colar na barra de 

endereço: 

https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&aca

o_origem=usuario_externo_enviar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0 

 

Caso não consiga pelo link acima, você  deverá acessar o 

site https://digital.ufms.br/ e do lado direito em 'Acesso rápido' clicar em 

“usuário externo” e realizar o cadastro. 

 

Familiares deverão acompanhar a cerimônia EXCLUSIVAMENTE na  plataforma 

on-line – Youtube, da TV UFMS. 

 

https://webmailpro.uol.com.br/compose?to=secac.cpaq@ufms.br
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&acao_origem=usuario_externo_enviar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&acao_origem=usuario_externo_enviar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0
https://digital.ufms.br/

