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PORTARIA nº. 01/2022 

 

Regulamenta as solenidades de colação 
de grau. 

 

O DIRETOR DA FACULDADE ARQUIDIOCESANA DE 

CURVELO, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista o disposto nos arts. 174 e 

175 do Regimento Interno. 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º. A Colação de Grau é um ato oficial realizado em sessão solene e pública sob a 

presidência do Diretor ou de seu representante, obrigatória a discentes que tenham concluído 

integralmente o curso de graduação. 

§1º.  Por conclusão integral de curso de graduação, entende-se:  

• A aprovação em todas as disciplinas teóricas e práticas da estrutura curricular do curso. 

• O cumprimento da carga horária total destinada as atividades acadêmicas 

complementares. 

• Condição regular em relação ao Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

(ENADE) ou equivalente. 

• O cumprimento de outros componentes curriculares previstos na legislação, em vigor. 

 

Art. 2º. É vedada a participação, mesmo que simbolicamente, em qualquer ato ou 

atividade da formatura, de aluno que não atenda a todas as exigências estabelecidas no §1º do 

artigo anterior.  

§1º. Poderá o aluno do 10º período que tenha até 06 (seis) disciplinas a cursar em dependência 

ou adaptação curricular, mediante solicitação, requerer junto à Direção, sua participação na 

solenidade de Colação de Grau, sem, entretanto, neste caso, possuir qualquer valor legal, 

revestida apenas de caráter simbólico.  

§2º. O aluno deverá, em sua solicitação, apresentar Plano de Execução de Integralização das 

Disciplinas a cursar em dependência ou adaptação curricular, que será avaliado pelo 

Colegiado do Curso.  
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Art. 3º. Para participação na cerimônia de colação de grau, os formandos aptos 

deverão protocolizar requerimento na Secretaria Acadêmica, conforme calendário divulgado 

pela Instituição. 

 

Art. 4.  A solenidade de colação de grau cumpre as diretrizes estabelecidas pela 

Instituição, assim sendo, compete a esta decidir sobre o local, as datas e os horários das 

cerimônias, bem como o roteiro de cerimonial a ser observado. 

Parágrafo Único: Para efeito desta Portaria considera-se integrante da solenidade de Colação 

de Grau a realização de um ato de ação de graça (missa ou culto ecumênico). 

 

Art. 5º. As datas das solenidades de colação de grau serão definidas pela Instituição, 

observadas as seguintes instruções:  

• As solenidades acontecerão sempre em dias úteis nos horários de 18:00 e 21:00 horas. 

• Não serão agendadas solenidades na segunda quinzena de julho nem no mês de janeiro. 

 

Art. 6º.  Na cerimônia de outorga de grau, todos os formandos devem trajar beca na 

cor preta, faixa na cintura na cor do curso e capelo.  

 

Art. 7º. Será permitido ao aluno a colação de grau extemporânea, caso ele não possa 

participar do ato oficial coletivo, mediante solicitação, exclusivamente, por meio da Secretaria 

Acadêmica.  

§1º. A Colação de Grau extemporânea ocorrerá perante público interno e será presidida pelo 

Diretor ou pessoa designada por ele em dia e hora preestabelecidos formalmente pela 

Instituição. 

§2º. Na cerimônia extemporânea o uso de beca é desnecessário, entretanto, recomenda-se o 

traje passeio escuro, não sendo permitido o uso de bermudas, chinelos, bonés e outros tipos de 

roupas informais. 

 

Art. 8º. A solenidade de Colação de Grau é registrada em ata pela Secretaria 

Acadêmica, devendo ser assinada apenas pelos formandos no dia da cerimônia, sendo 

condição imprescindível para emissão do diploma de graduação. 
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§1º. Aos alunos que deferida a sua participação da solenidade apenas em caráter simbólico, 

fica vedada a assinatura da ata e qualquer outro documento oficial, sendo considerado 

totalmente sem efeito, caso realizada.  

§2º. Caso haja algum deferimento de participação na hipótese prevista no parágrafo único do 

art. 2º, será informado aos presentes da participação de alunos concluintes e não concluintes.  

 

Art. 9º. Fica estabelecido que a solenidade de colação de grau oficial transcorrerá 

dentro dos estritos padrões do decoro acadêmico, sendo permitida a entrada de convidados, no 

local da solenidade somente mediante apresentação do convite. 

§1º. Aos pais serão reservados assentos em locais de maior visibilidade. 

§2º. Crianças de até 3 (três) anos, no colo, não precisam de convites. 

§3º. Não será permitida em nenhuma hipótese a entrada de convidados que não possuam o 

convite, independentemente do número de lugares que porventura estejam disponíveis no 

auditório. 

 

Art. 10. Fica terminantemente proibido no local de cerimônia 

I.  Utilizar instrumentos de poluição sonora (apitos, buzinas, etc). 

II . Fazer gestos de exibicionismo ou não condizentes com a cerimônia. 

III.  Exibir balões, faixas, cartazes, entre outros. 

IV.  Porta-se alcoolizado e/ou fazer uso de bebidas alcoólicas. 

V. Vestir-se de forma inapropriada. 

VI.  Utilização de qualquer acessório que descaracterize a formalidade da solenidade. 

 

Art. 11. As despesas decorrentes da criação e confecção dos convites de formatura 

correrão por conta dos concluintes do curso. 

 

Art. 12. O texto dos convites para a solenidade de colação de Grau será submetido à 

aprovação da Direção e Comissão Institucional criada para este fim, sendo devolvido em 5 

(cinco) dias úteis. 

§1º. Não será permitida a inserção no convite de fotos de festas, confraternizações, churrascos 

e outros, que apresentem alunos com fantasias, trajes de banho e bebidas alcoólicas.  

§2º. É proibida a inclusão de nomes ou fotos de acadêmicos que não estão se graduando, por 
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qualquer motivo, no convite de Colação de Grau. A quebra dessa norma poderá ensejará a 

apuração de responsabilidade, por meio de inquérito administrativo, salvo nos casos deferidos 

previstos no parágrafo único do art. 2º. 

§3º. Para ter o seu nome no convite de formatura, o interessado deverá procurar a comissão de 

formatura de seu curso, além de certificar-se de sua condição como provável formando. Caso 

o provável formando seja reprovado, a inclusão do seu nome no convite de formatura não lhe 

garantira o direito de participar da solenidade de Colação de Grau. 

 

Art. 13. Com vistas a facilitar os passos do acadêmico-formando nas diversas etapas 

que precedem e envolvem a formatura, norma e procedimentos pormenorizados serão 

estabelecidos no Regulamento de Colação de Grau. 

 

 

Art. 14. Os casos omissos nesta Portaria serão decididos pela Direção em conjunto 

com a Coordenação do respectivo curso. 

 

Art. 15. Esta Portaria entrará em vigor em 25/04/2022. 

 

Art. 16. Revoga-se a Resolução nº. 1/2013 e demais disposições em contrário. 

 

 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 

Curvelo, 25 de abril de 2022. 

 

 

 

_________________________________ 

Prof. Dr. Frederico Martins e Silva 
DIRETOR  


