Prezado(a) Formando(a),
Está chegando o grande e tão esperado dia da sua Colação de Grau.
É na solenidade de Colação que acontece a outorga de grau, que é a confirmação de que
o aluno formando completou todos os requisitos exigidos pela lei, os regulamentos do
país e normas institucionais, para ter acesso ao direito de exercer uma profissão de nível
superior.
Para participar da colação de grau, o aluno deverá ter cumprido todas as etapas
previstas na estrutura curricular do seu curso e estar em conformidade com o
Regimento Interno do UNIFEMM.
A tradição acadêmica universal rege que a outorga dos graus acadêmicos se faça em ato
oficial, de caráter obrigatório, solene e público, com a presença de todos os graduandos e
testemunhado por todos os responsáveis pela sua formação: corpo diretivo e professores
da instituição.
É importante que a cerimônia transcorra em clima de seriedade, ordem e respeito. Sendo
assim, para que possamos fazer um evento organizado, respeitando o protocolo oficial
de Colação de Grau, apresentamos neste informativo, os passos da cerimônia e
condições para que o aluno possa participar do evento.

Leia atentamente as informações. Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de
Atendimento por telefone (31) 2106-2113 ou e-mail colacaodegrau@unifemm.edu.br

Solicitação da Colação de grau:
Para participar da solenidade oficial é necessário que o formando solicite a colação de
grau, no site do UNIFEMM seguindo o passo a passo:
unifemm.edu.br

Acesso rápido

Colação de grau

http://egressos.unifemm.edu.br/.

Período de solicitação: 05 de julho de 2022 a 05 de agosto de 2022.

Após a solicitação, o pedido será analisado e os alunos que estiverem aptos a participarem
da colação de grau, terão o seu nome publicado no site do UNIFEMM no dia 15 de agosto
de 2022.
Caso o nome não conste na lista, o aluno poderá entrar com recurso no prazo de 16 de
agosto de 2022 a 17 de agosto de 2022. Os pedidos deverão ser enviados ao e-mail
colacaodegrau@unifemm.edu.br e, após análise, em caso de deferimento, o nome do
aluno será publicado em nova lista no dia 22 de agosto 2022.
Lembre-se, você só poderá participar da cerimônia de Colação de Grau se estiver
aprovado em todos os componentes curriculares constantes do seu curso que, além das
disciplinas que compõem a estrutura curricular, incluem a conclusão integral da carga
horária das Atividades Complementares e nivelamentos; aprovação no TCC 2, Estágios
Obrigatórios, além da regularidade no Exame Nacional de Desempenho do Estudante
(ENADE).
É necessário também estar quite com a Biblioteca.

Solenidade de Colação de Grau
A cerimônia oficial de Colação de Grau está prevista para acontecer entre o final do mês
de agosto e início do mês de setembro, a ser confirmada.

Trajes
A vestimenta deverá ser adequada ao evento, ou seja, pedimos a gentileza de não
comparecer à cerimônia vestido com bermuda, camiseta regata, chinelos, bonés,
minissaia ou qualquer peça de roupa que não corresponda a formalidade do evento.
Logo abaixo deixamos algumas dicas.
O traje ideal é o esporte fino: calça social + camisa, para os homens (não precisa usar
gravata). Para as mulheres, vestidos simples, calça social ou pantalona + blusa ou saia +
blusa. A blusa para as mulheres não precisará, necessariamente, ser social.
A cerimônia seguirá os protocolos: abertura oficial, leitura do juramento, conferência do
grau, assinatura da ata pelos presentes e encerramento, sendo que serão seguidos,
criteriosamente, os protocolos sanitários determinados pelos órgãos competentes.

Obs.: A instituição se reserva o direito de alterar qualquer uma das datas se necessário
for e se compromete a avisar os formandos com a devida antecedência. É importante que

os alunos fiquem atentos ao site de UNIFEMM, para acompanhar data e horário da
formatura do seu curso. Em hipótese nenhuma, o formando poderá colar grau em outra
data que não seja a do seu curso.

