
MANUAL DE  
FORMATURA  
FADERGS



APRESENTAÇÃO
É com muito orgulho que a FADERGS se envolve

ativamente do último compromisso acadêmico dos seus alunos:
a FORMATURA.

Para que tudo seja perfeito e que esse momento se torne
inesquecível na vida de cada um, a FADERGS elaborou este
manual, que disponibiliza todas as informações necessárias
sobre as normas, processos acadêmicos e protocolares relativos
ao planejamento, organização e realização da colação de grau.



1. A FORMATURA
A Formatura é o ato solene de colação de grau. É uma

cerimônia acadêmica oficial e obrigatória a todos os
alunos concluintes de um curso superior de graduação.
Por ser um ato oficial, existe um protocolo formal a ser
seguido, o que demanda um planejamento adequado
pelos formandos e em consonância com a instituição e a
produtora parceira.

A cerimônia é realizada em sessão solene, outorgando
o grau de bacharel(a), licenciado(a) ou tecnólogo(a)
conforme a proposta legal de oferta do curso escolhido
pelo acadêmico.



1.1 TIPOSDECOLAÇÃO DEGRAU

Antecipação da Colação de Grau: Ato acadêmico Colação de Grau

em Gabinete realizada anterior a Colação de Grau Oficial pela instituição

dentro de seu ambiente interno em dia e horário definidos pela instituição, e

não conta com a presença de convidados. Os acadêmicos que escolherem

essa modalidade deverão anexar documentação comprobatória de urgência,

para análise.

Os acadêmicos aptos para essa modalidade de formatura são apenas os que se

enquadram nas seguintes situações:

- Posse em cargo público – Apresentar carta de convocação;

-Efetivação de emprego que exija o título – Apresentar Carta de Intenção

de Contratação de Empresa em papel timbrado, devidamente carimbada e

assinada com data prevista para a contratação.



1.2 TIPOSDECOLAÇÃO DEGRAU

Colação de Grau Oficial: Ato acadêmico solene para todos os cursos,

realizado semestralmente pela instituição com a produtora parceira,

responsável pelo evento da formatura, e conta com a participação dos

Coordenadores de Curso, Paraninfos, Professores e Funcionários

homenageados.

O acadêmico apto que não comparecer na Colação Oficial, poderá

comparecer na Instituição em data agendada pela Secretaria Acadêmica para

a assinatura da Ata em Gabinete, devendo acompanhar o Calendário de

Formaturas para as datas e horários.



2. REQUISITOS PARA  
COLAÇÃO DE GRAU

Para que o formando do semestre seja considerado apto para a colação
de grau, se faz necessário o cumprimento de todas as exigências obrigatórias
para a formação acadêmica, a seguir abaixo:

Estar aprovado em todas as disciplinas referentes ao curso/currículo;
Cumprir o mínimo necessário de horas de Atividades Acadêmicas  
Complementares referentes ao curso/currículo;

Estar aprovado no estágio obrigatório do currículo, quando exigido;
Estar aprovado em TCC - Trabalho de Conclusão de Curso, quando exigido; 
Estar quite com as obrigações legais do ENADE (Exame Nacional de  
Desempenho dos Estudantes);

Não possuir pendência na documentação exigida.

O aluno que não cumprir os requisitos acima, até o último dia do
semestre letivo de sua conclusão, estará inapto e não poderá participar da
colação de grau do respectivo semestre.



2.1 ENADE

O ENADE é o Exame Nacional de Desempenho

de Estudantes, ele tem o objetivo de avaliar a

qualidade dos cursos de formação superior.

Acadêmico deve ficar atento para saber se o seu

curso, está entre os selecionados para realização do

exame no mesmo ano da conclusão da sua

graduação. Se estiver, a sua participação é
obrigatória e a não participação impossibilita a
colação de grau, conforme a lei 10.861, de 14 de

abril de 2005, art. 5°, § 5°.



Para o acadêmico estar apto a colação de grau, é

preciso estar com o mínimo das Atividades
Acadêmicas Complementares cumpridas de acordo  

com a atual Estrutura Curricular de seu curso até o

último dia do semestre letivo.  

comprovadas via requerimento

Elas devem ser  

dentro do prazo

estipulado pelo Calendário Acadêmico.

2.2 ATIVIDADES 
ACADÊMICAS

COMPLEMENTARES



Só é considerado formando o aluno que concluiu as

disciplinas obrigatórias de seu currículo, dentro do

período mínimo estabelecido na DCN do curso. O

acadêmico deve consultar seu histórico escolar no

Portal do Aluno e verificar se há disciplinas

pendentes. Se tiver alguma dúvida, faça contato com

o Coordenador de seu Curso.

2.3 GRADE CURRICULAR



A documentação exigida é requisito

aptidão do acadêmico a colação de

para a  

grau, a

documentação difere-se de acordo com a forma

de ingresso do aluno na instituição, documentos

descritos no item 3.2.

2.4 DOCUMENTAÇÃO 
EXIGIDA PARA A

COLAÇÃO DE GRAU



3. PROCEDIMENTOSPARA  
COLAÇÕESDEGRAU OFICIAL E  
ANTECIPADA

Nos meses de abril e outubro a instituição
publicará, no Portal do Aluno, a lista com os nomes
dos prováveis formandos do semestre vigente
identificado pela Secretaria e validada pela
coordenação dos cursos. A partir deste período,
será iniciado os procedimentos devidos aos
formandos.
A listagem nominal dos prováveis formandos será
atualizada mensalmente, por isso, enfatizamos a
importância da abertura do requerimento para
inclusão dos formandos não listados na relação
anterior.



3.1 ABERTURA DO REQUERIMENTO

Para a colação de grau, o acadêmico deverá realizar a abertura do requerimento, solicitando a Colação
de Grau Oficial (disponível para solicitação após o término do período de rematrícula de acordo com o
Calendário Acadêmico do semestre vigente), exclusivamente via requerimento, pelo, PORTAL DO ALUNO>
REQUERIMENTO WEB> CONCLUSÃO DE CURSO > COLAÇÃO DE GRAU OFICIAL, anexando os documentos
de acordo com a forma de ingresso na instituição e acompanhar a resposta da solicitação.

Este requerimento tem por finalidade identificar o aluno formando do semestre e validar a aptidão a
colação de grau.

Acesse o Requerimento web em Conclusão de Curso e opte pela Colação de Grau Oficial,
anexando os documentos conforme item 1.1.



3.2 TODOS OS AL UNOS DEVEM ENTREGAR A DOC UMENTAÇ ÃO  
NECE SSÁRIA PARA A CO LA ÇÃ O DE GRAU

Para a colação de grau e registro do Diploma, o acadêmico anexará em formato PDF junto ao
requerimento de colação de grau. A documentação exigida difere-se de acordo com a forma de ingresso do
aluno na instituição, nos próximos slides, seguem as documentações necessárias.



3.2.1 INGRESSO
VESTIBUL AR E ENEM

Certidão de Nascimento ou Casamento; 

Documento de Identificação Civil; 
Documento de Identificação de Estrangeiro 
(RNE) dentro do prazo de validade;  

Documento comprobatório de Conclusão do 
Ensino Médio: frente e verso do  
Certificado/Diploma com a informação de 
conclusão do Ensino Médio (Declaração não 
supre este documento) e Histórico do Ensino 
Médio com informação de conclusão do 
curso.

DOCUMENTAÇÃO



3.2.2 C ONC L USÃO DO ENSINO  
MÉDIO NO EXTERIOR

Certidão de Nascimento ou Casamento; 

Documento de Identificação Civil; 
Documento de Identificação de Estrangeiro 
(RNE) dentro do prazo de validade;  

Documentação traduzida e Equivalência de  
Estudos Convalidada pela Secretaria de 
Educação e Histórico Escolar do Ensino
Médio/Certificado ou Diploma de Ensino Médio 
(frente e verso).

DOCUMENTAÇÃO



3.2.3 INGRESSO DE PORTADOR DE  
DIPLO MA

Certidão de Nascimento ou Casamento; 

Documento de Identificação Civil;
Documento de Identificação de Estrangeiro (RNE) 

dentro do prazo de validade;

Documento comprobatório de Conclusão do Ensino 
Médio: frente e verso do Certificado/Diploma com a  
informação de conclusão do Ensino Médio 
(Declaração não supre este documento);

Diploma e Histórico do Ensino Superior (frente e 
verso).

DOCUMENTAÇÃO



3.2.4 INGRESSO POR
TRANSFERÊNC IA EXTERNA

Certidão de Nascimento ou Casamento; 

Documento de Identificação Civil;
Documento de Identificação de Estrangeiro (RNE) 

dentro do prazo de validade;

Histórico Escolar do Ensino Superior da Instituição de 
origem;

Documento comprobatório de Conclusão do Ensino 
Médio: frente e verso do Certificado/Diploma com a  
informação de conclusão do Ensino Médio (Declaração 
não supre este documento) e Histórico do Ensino Médio 
com informação de conclusão do curso.

DOCUMENTAÇÃO



ATENÇÃO: para colar o grau o aluno
precisa seguir todas as orientações do
manual. O aluno não colará grau até
que toda a pendência seja
regularizada.



4. RESPONSABILIDADES

4.1 RESPONSABIL IDADES DA FADERGS
Divulgar e atualizar a listagem de prováveis formandos do 
semestre;

Atender os requerimentos destinados a colação de grau; 

Realizar a reunião com os formandos do semestre; 

Enviar o Formulário de pesquisa para a escolha do paraninfo, 
professor homenageado, orador e juramentista para a colação 
de grau;

Enviar aos formandos comunicados referentes aos processos  
de colação de grau.



4.2 RESPONSABIL IDADES E C OMPETÊNC IAS  
DO ALU NO

Acompanhar a divulgação da listagem de prováveis formandos pelo ícone 
Documentos Institucionais, no Portal do Aluno;

Comparecer na reunião de Colação de Grau;
Abrir requerimento de Colação de Grau, no início do semestre, anexando 
todos os documentos listados anteriormente de acordo com a forma de 
ingresso correspondente, informando que será um formando neste  
semestre;

Acompanhar a resposta do requerimento, pelo Portal do Aluno; 

Cumprir as pendências acadêmicas e documentais;

Manter os dados atualizados no sistema (nome, telefone, e-mail, etc); 

Verificar os avisos enviados em seu e-mail cadastrado, inclusive em spam.



4.3 RESPONSABIL IDADES E C OMPETÊNC IAS  
DO ORADOR E J URAMENTISTA

Os formandos escolherão, dentre eles, o seu orador. A

responsabilidade do orador é elaborar um discurso à altura da importância

da solenidade. Serão permitidos no máximo dois oradores por Formatura,

que farão o discurso juntos, independentemente do número de cursos da

Formatura. O tempo para o discurso não poderá ultrapassar 5 minutos,

distribuídos entre os oradores.

O juramentista, eleito pelos demais formandos, é o aluno que

pronunciará o juramento durante a solenidade de colação de grau, sendo

responsável por conduzir a leitura do juramento pausadamente, para que os

demais formandos do respectivo curso possam acompanhar e repetir a fala

pronunciada. Ele será o primeiro formando a ser chamado,

independentemente da ordem alfabética da colação de grau.



4.4 RESPONSABIL IDADES E C OMPETÊNC IAS  
DO PARANINFO E HOMENAGEADOS

O paraninfo, padrinho da turma, é a pessoa que conduz os formandos

na entrada da solenidade de colação de grau e quem entrega o canudo

simbólico, não sendo permitido que pais ou familiares dos formandos

realizem a entrega, mesmo que possuam formação na mesma área.

A ele cabe entregar o canudo aos formandos e proferir a mensagem

formal no ato solene, não podendo ultrapassar o tempo limite de 5 minutos,

se a formatura tiver mais de um paraninfo apenas um deles proferirá a

mensagem sendo decidido entre eles. No caso de formatura com vários

cursos, poderá ser escolhido um paraninfo por área. As homenagens

especiais aos professores e funcionários devem limitar-se a escolha de um

professor por curso e um funcionário por escola (a critério dos formandos),

as homenagens deverão ser realizadas em momento a parte da formatura a

critério dos alunos.



Desde 2019 que a instituição de ensino

formalizou uma parceria com uma produtora de

eventos, parceria esta que em 2022, entrou em

vigor, com uma nova produtora de eventos

parceira, para proporcionar a cerimônia de

colação de grau de forma gratuita para os

formandos e formandas. Desta forma a

organização da formatura é realizada entre a

instituição e a produtora,

Vide Manual da Produtora Milenium no site:

https://materiais.fadergs.edu.br/formaturas

5. PRODUTORA 
PARCEIRA



A Cerimônia de Colação de Grau é um momento de grande significado na vida dos

formandos e da instituição. Portanto, as regras a seguir devem ser respeitadas, a fim de

assegurarmos que seja mantida toda a seriedade e respeito que exige esse momento.

O chamamento dos formandos para a colação de grau será feito exclusivamente pelo(a)

cerimonialista por ordem alfabética com a exceção do juramentista.

A Cerimônia é considerada um ato solene e como tal, não são permitidas manifestações

impróprias, uso de instrumentos sonoros, cartazes, faixas, chuvas de estrelas ou papéis

picados no local da cerimônia. Os formandos devem repassar esta informação aos seus

familiares;

5.1 ORIENTAÇÕES GERAIS



O uso de bebidas alcoólicas não é permitido em colação de grau ou atos acadêmicos,

observância válida também para as atividades que antecedem o ato de colação de grau,

evitando, assim, situações constrangedoras;

A pontualidade do evento é indispensável em respeito aos convidados, demonstrando a 

responsabilidade da Instituição e dos formandos;

O Hino Nacional é uma obra de homenagem à nação e, na ocasião da sua execução, 

todos devem tomar atitude de respeito, ficar de pé e cantar;

No momento do Juramento, os alunos deverão seguir o aluno escolhido para proferi-lo 

de forma pausada, com ética e seriedade.

5.1 ORIENTAÇÕES GERAIS



A emissão e entrega dos convites de formatura é realizado

exclusivamente pela produtora parceira responsável pelo

evento. Sendo assim, qualquer dúvida relacionada ao evento

será tratada diretamente pela produtora.

5.2 CONVITES

6 CALENDÁRIO

O calendário com as datas das colações de grau é
estabelecido pela instituição de ensino, respeitando o

calendário acadêmico anual e as respectivas atividades de

cada curso. As datas das cerimônias serão divulgadas com

antecedência no site  

https://materiais.fadergs.edu.br/formaturas.



A FADERGS não se responsabilizará por eventuais transtornos que venham

a ocorrer durante o período de organização de colação de grau e no próprio

ato solene, bem como por qualquer dano pessoal, moral ou material

causado pela Produtora, pelos formandos ou por seus convidados, inclusive

os relacionados à estrutura física dos imóveis (alugados ou institucionais).

Informações adicionais serão postadas no site

https://materiais.fadergs.edu.br/formaturas

Este Manual é válido para todas as Solenidades que ocorrerem a partir de

2022/1;

7 DISPOSIÇÕES FINAIS



A Portaria n°1.095, de 25 de outubro de 2018. Dispõe sobre a expedição e o registro de diplomas de 

cursos superiores de graduação no âmbito do sistema federal de ensino.

Extrato da legislação relacionado a colação de grau:

A colação de grau é requisito obrigatório para expedição do diploma.

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA



Magnífico Reitor, Professor Mestre Rogerio Salles Loureiro,

(NO CASO DE NÃO SER O REITOR A PRESIDIR A COLAÇÃO DE GRAU, DEVE-SE
UTILIZAR A TITULAÇÃO DA PESSOA QUE ESTIVER REPRESENTANDO A REITORIA. EXEMPLO: DIRETOR(A) DA 

FACULDADE, COORDENADOR(A) DO CURSO)

Ilustríssimo(a) Senhor(a) Professor(a)_______________________, Coordenador (a) do Curso de_______________ da 

FADERGS; Ilustríssimo(a) Senhor(a) Professor(a) __________________________, nosso Paraninfo;

lustríssimo(a) Senhor(a) ____________________representante do____________________(área profissional); 

Ilustríssimos Professores Homenageados; Estimados colegas formandos, senhoras e senhores.

SEGUE O TEXTO DO DISCURSO:

ANEXO 1 –Modelo de  
Introdução aos Discursos


