
Atendendo as determinações do Governo do Estado de São Paulo, bem com as restrições e medidas tomadas 
pela USP, conforme divulgadas em documento GT PRAA-2020, estão suspensas nos campi da USP, atividades 

presenciais, inclusive Colação de Grau formal ou festiva. 
Os casos excepcionais deverão seguir as seguintes orientações: 

OPÇÃO 1 – Cartório 
Este procedimento permite em 
caráter excepcional que formandos 
possam ter a colação de grau sem 
solenidade individualizada, com 
assinatura na ata de juramento e 
com o reconhecimento de firma em 
cartório. 
Ao receber a ata de juramento 
compareça ao cartório para o 
reconhecimento de firma e com os 
documentos para autenticação, 
enviando por e-mail para Seção de 
Alunos.  

 

OPÇÃO 2 – Certificado Digital 
Este procedimento permite em 
caráter excepcional que formandos 
possam ter a colação de grau sem 
solenidade individualizada, através 
do certificado digital que é um 
documento eletrônico assinado 
digitalmente por uma autoridade 
certificadora e que funciona como se 
fosse uma assinatura digital, com 
validade jurídica. 
Ao receber a ata de juramento insira 
a assinatura através do certificado 
digital e providencie a autenticação 
dos documentos, enviando por e-
mail para Seção de Alunos. 

 
Para os ambos os casos a efetivação dos trâmites faz-se necessário à apresentação dos documentos físicos com o 
reconhecimento de firma ou a assinatura digital, além dos documentos autenticados. 
Estes documentos deverão ser entregues no Prédio da Administração da FFLCH  
Rua do Lago, 717 - de segunda à sexta-feira, horário 9 às 11:30 e das 14 às 17 horas 



Como obter um certificado digital 

O primeiro passo é escolher uma Autoridade 
Certificadora (AC) habilitada pela ICP-Brasil. É a AC 
que é responsável por emitir os certificados digitais. 
Portanto, contrate o serviço que mais se ajusta às 
suas necessidades. 

 

Escolhida a AC, o solicitante precisa comparecer 
pessoalmente a uma Autoridade de Registro (AR) 
para validar os dados que preencheu no seu pedido. 

 

Toda a documentação será cuidadosamente 
verificada, pois as ACs são fiscalizadas rigorosamente 
para conceder a assinatura digital apenas a usuários 
devidamente identificados.  

 

 

Relação de algumas Autoridades Certificadoras 
 
SERASA EXPERIAN 
CERTISIGN 
SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL 
AC DIGITALSIGN 
AC BOA VISTA 
AC SAFEWEB 
PRODEMGE 
SERPRO (Certificado digital dos Correios) 

 


