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ORIENTAÇÕES  

 

Sobre solicitação de Certificado e Diploma de conclusão de curso 

aos concluintes dos Cursos Técnicos Integrados do IFPB Campus 

Guarabira  

 

Aos concluintes dos Cursos Técnicos do IFPB Campus Guarabira – maiores de idade - que desejam 

Solicitar Certificado e Diploma de Conclusão de Curso deverão realizar o pedido via Sistema SUAP, por 

meio de requerimento/processo eletrônico, seguindo as orientações a seguir: 

1. A solicitação deve ser feita via requerimento/processo eletrônico com o seguinte TIPO/ASSUNTO 

- DIPLOMA DE CURSO TÉCNICO; 

 

2. Junto ao processo, o discente deverá enviar de forma legível e completa os seguintes documentos 

obrigatórios: 

 

 Certidão de Nascimento/Certidão de Casamento;  

 Documento de identificação civil (conforme disposto na Resolução AR 23/2022-CONSUPER/IFPB); 

 CPF;  

 Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral (A certidão da justiça eleitoral poderá ser obtida 

nos sites do TSE (https://www.tse.jus.br/) ou TRE’s (www.tre-pb.jus.br ou www.tre-

pb.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral), bem como junto aos cartórios e/ou 

fóruns eleitorais, ou via aplicativo e-Título. Não serão aceitos os comprovantes de votação como 

quitação eleitoral.) – Documentos obrigatórios para maiores de 18 anos; 

 Carteira de Reservista ou CDI - Certificado de Dispensa de Incorporação (Sexo Masculino) - 

Dispensado para maiores de 45 anos; 

 Certificado e Histórico de Conclusão do Ensino Fundamental ou equivalente. 

 Declaração de responsabilidade da autenticidade dos documentos anexados ao processo de 

solicitação – disponível em: Documentos úteis do setor — Instituto Federal da Paraiba IFPB 

 NADA CONSTA dos setores: Biblioteca-GB, COPAE-GB e Coordenação de Administração Financeira 

- GB - Solicitar por e-mail: 

BIBLIOTECA - biblioteca.guarabira@ifpb.edu.br 

COPAE - copae.gb@ifpb.edu.br 

COORDENAÇÃO FINANCEIRA - ceof.gb@ifpb.edu.br 

 

https://www.tse.jus.br/
https://www.tre-pb.jus.br/
https://www.tre-pb.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
https://www.tre-pb.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
https://www.ifpb.edu.br/guarabira/ensino/controle-academico/documentos%20uteis


 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

CAMPUS GUARABIRA 
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO 

 
3. Orientações de como abrir requerimento eletrônico e gerar processo estão no tutorial sobre 

abertura de processo pelo discente: Tutoriais — Instituto Federal da Paraiba IFPB  

 

4. É facultada aos maiores de 18 anos a abertura presencial do processo, em formato eletrônico, 

vide comparecimento ao Setor de Protocolo do Campus, em caso de necessidade de auxílio; 

 

5. Os estudantes menores de 18 anos somente farão este tipo de solicitação via Setor de Protocolo do 

Campus ou por meio do acesso do seu responsável ao SUAP; 

 

6. O Processo será recebido pela Coordenação do Curso que fará as verificações e despachos 

necessários. 

 

7. O Processo ao ser recebido pela Coordenação de Controle Acadêmico seguirá para análise – que 

após aprovado emitirá o certificado de conclusão de curso temporário do discente e compartilhará 

via Suap com o mesmo. O Diploma do aluno impresso – após análise – seguirá para reitoria para 

validação e obtenção da assinatura do Reitor do IFPB. E assim, devolvido ao Campus assim que 

concluído, ficando disponível para entrega ao aluno – que pode acompanhar todo o trâmite de sua 

solicitação pelos Suap. 

 

8. O estudante deverá acompanhar o trâmite do processo, bem como as possíveis solicitações 

e informes que serão inseridos na aba "comentários" do processo, a respeito de pendências. 

 

Em caso de dúvidas a Coordenação de Controle Acadêmico estará disponível pelos contatos a seguir 

E-mail: ca.guarabira@ifpb.edu.br 

Telefone e WhatsApp: 83 / 99928-0029 

 

Atenciosamente, 

Coordenação de Controle Acadêmico 

IFPB – Campus Guarabira  

https://www.ifpb.edu.br/guarabira/assuntos/tutoriais

