
COLAÇÃO DE GRAU 
(1° Semestre/2014)

ASSINATURA DE ATA DA COLAÇÃO DE GRAU:

14 E 15 DE JULHO, DAS 9h ÀS 20h NA UNIDADE DE ORIGEM
BIBLIOTECA (ASA SUL) E AUDITÓRIO (ASA NORTE  E ÁGUAS CLARAS).

18 DE JULHO (LISTA COMPLEMENTAR NA
SECRETARIA ACADÊMICA DA UNIDADE DE ORIGEM), DAS 09h ÀS 19h.

 
OBS: 18/07 (lista complementar) – somente para os alunos que 

não constavam nas listas dos dias 14 e 15/07.

 A colação de grau não é um baile, mas sim uma cerimônia com trâmites formais, ou 
seja, juramento, outorga de grau, orador e homenagens.

 

 
 
 

  
  

  
  

    
  

  
  
  
  
  

  
 

 
 

 

 
 

 

CURSO COR DA FAIXA
*Administração 

Arquitetura e Urbanismo
Design de Interiores    

*Direito   
Educação Física    

(Bacharelado e Licenciatura)
*Enfermagem   

Farmácia    
Fisioterapia   
Gastronomia   

*Gestão Pública  
Jornalismo   

*Letras  
(Português/Espanhol)

(Português/Inglês)
Nutrição   

Publicidade e Propaganda  
*Sistemas de Informação   

Azul
Azul
Lilás

Vermelho

Verde

Verde
Amarelo

Verde
Azul
Azul

Amarelo

Lilás

Verde
Amarelo

Azul

1° dia – 22/07/2014 – UNIDADE ASA SUL – 19h30 
TODOS OS ALUNOS DOS CURSOS DAS UNIDADES ASA NORTE E ASA SUL:



1 – Quem pode participar?
R: Todo aluno regularmente matriculado no último semestre letivo dos cursos e com 
aprovação em todas as disciplinas do histórico do curso (os estágios e as atividades 
complementares, inclusive) poderá participar da colação referente ao 1° semestre de 
2014, desde que tenha assinado a ata nos dias 14, 15 ou 18/07/2014. Aqueles que, 
por ventura, estão organizando formatura fora da instituição, mas queiram participar, 
favor comunicar à comissão. Não é preciso colocar nome em nenhuma lista, pois a 
chamada na cerimônia da colação de grau será feita por meio da assinatura da ata.
 
2 – Qual a data, o local e horário dos eventos?
R: A assinatura da ata será nos dias 14 e 15 de julho, das 09h às 20h na biblio -
teca (Asa Sul) e no auditório (Asa Norte e Águas Claras), no dia 18/07/2014 (lista 
complementar na Secretaria Acadêmica) das 09 às 19h.

A cerimônia da colação de grau será:

Dia 22/07/2014 – (TODOS OS ALUNOS DAS UNIDADES ASA NORTE E ASA 
SUL): Será na unidade Asa Sul do UNIEURO, Avenida das Nações Sul, às 19h30.

Dia 24/07/2014 – (TODOS OS ALUNOS DA UNIDADE ÁGUAS CLARAS): 
Será na unidade Águas Claras, Av. Castanheira, Lote 3.700 – Águas Claras, às 19h30.

2° dia – 24/07/2014
UNIDADE ÁGUAS CLARAS – 19h30 

TODOS OS ALUNOS DOS CURSOS DA UNIDADE ÁGUAS CLARAS:

ORIENTAÇÕES PARA A COLAÇÃO DE GRAU

 

  CURSO COR DA FAIXA
  

  
  

  
  

 
 

 

  
  
  

 
  

Administração    
Arquitetura e Urbanismo  

Ciências Contábeis   
Design de Interiores

Direito   
Educação Física   

(Licenciatura e Bacharelado)
Enfermagem  

Farmácia    
Fisioterapia  

Gestão em Recursos Humanos  
Pedagogia   

Sistemas de Informação   

Azul
Azul  
Rosa
Lilás

Vermelho

Verde

Verde
Amarelo

Verde
Azul
Lilás
Azul  



3 – É obrigatória a participação?
R: Na assinatura da ata, SIM. Na cerimônia de colação de grau, NÃO. No entanto, seu 
nome será lido pelo mestre de cerimônias, caso você tenha assinado a ata.

OBS: CASO O FORMANDO NÃO ASSINE A ATA DE COLAÇÃO DE GRAU, 
DEVERÁ ABRIR PROCESSO NO PROTOCOLO, SOLICITANDO “COLAÇÃO DE 
GRAU FORA DO PRAZO.

4 – Se eu não puder estar pessoalmente para a assinatura da ata, o que 
devo fazer?
R: Caso não possa comparecer pessoalmente para a assinatura da ata de colação nos 
dias 14, 15 ou 18 de julho/2014, você poderá enviar um procurador, com 
procuração de fé pública, em duas vias (estabelecida em cartório), ou solicitar 
“Colação de Grau Fora do Prazo”, no protocolo.

5 – Como funciona a escolha do orador, juramentista, patrono, paraninfo, 
professor e funcionário homenageado?
R: Uma comissão (por curso), representada por um formando de cada turma (todas 
unidades) deverá sugerir os nomes.  Será 01 juramentista por curso/dia e 01 orador 
representando todos os cursos do dia, escolhidos em comum acordo com os represen-
tantes dessa comissão, mediante entrega do texto do discurso previsto para o dia. 

Cada curso deve escolher 01 patrono, 01 paraninfo, 01 ou 02 professores homena-
geados (opcional) e 01 funcionário administrativo homenageado (opcional).
 
OBS: O PRAZO FINAL PARA A ENTREGA DESSAS INFORMAÇÕES SERÁ NO 

DIA 30/06/2014, por e-mail: gil@unieuro.com.br

6 –Que horas devemos chegar ao UNIEURO para a colação ?

Não será permitida a entrada de outra pessoa no staff dos alunos!

OBS: NÃO SERÁ PERMITIDA A PARTICIPAÇÃO DOS FORMANDOS QUE CHE-
GAREM AO UNIEURO APÓS AS 19h.

7 - Quantos convites vamos receber?



8 – É obrigatório o uso da beca?
R: Sim, o aluno deverá entrar em contato com a Casa do Alfaiate (C 09 lote 17 lojas 
3/6 – Taguatinga – Fone: 35611952 e na 215 sul bloco A loja 27 – Fone: 
33456373 ) ou outra empresa de sua preferência, para alugar a beca, faixa e a borla 
(chapéu) para uso exclusivo da cerimônia de colação de grau. Na assinatura da ata, não 
é necessário o uso da vestimenta descrita acima.
OBS: Veja a cor da sua faixa no quadro acima e alugue sua beca até o final 
de novembro (são muitas formaturas no final do ano).

9 - Registros fotográficos 
R: Você poderá trazer máquina fotográfica ou contratar fotógrafo, porém não será per-
mitida a subida no palco. No staff dos formandos, os fotógrafos deverão avisar com 
antecedência pelo telefone 34455702 (Assessoria de Comunicação do Unieuro) para ter 
acesso ao local, mas não serão reservadas salas para eles.
OBS: Temos uma parceria com a Sol Formatura para cobertura fotográfica, 
caso haja interesse, os telefones para contatos são 3233.9898 ou 9558.6363.

10- O que são patrono e paraninfo?
R: O patrono é escolhido pelos formandos, homenageado pela reconhecida competên-
cia e por ser referência na área específica de conhecimento. 

O paraninfo é uma personalidade destacada no âmbito do corpo científico da área 
dos formandos. Trata-se, em geral, de pessoa de notório saber acadêmico, reconhecida 
competência e com padrão de referência na área específica de conhecimento. Em geral, 
a escolha é feita por unanimidade ou eleição direta.
OBS: O patrono e o paraninfo podem ser professores que tenham contribuído 
para a formação acadêmica do aluno ou pessoas públicas.

Juramentista
O aluno interessado deve enviar um e-mail para gil@unieuro.com.br para participar do 
sorteio. É um juramentista por curso e por unidade apenas.

Orador
Aluno interessado deverá encaminhar texto do discurso para gil@unieuro.com.br. 
Haverá leitura dos textos, e o que melhor definir a conclusão de um curso e estiver obje-
tivo, coerente e dentro do tempo de 3 a 5 minutos será escolhido. Será apenas um 
orador representando todos os cursos que estarão colando grau no dia.

11– Quem são os membros da Comissão de Formatura do UNIEURO?
R: A Comissão de Formatura do UNIEURO é composta por três pessoas, que serão o 
canal de comunicação com os representantes de turma dos alunos formandos, 
orientando-os sobre a sistemática adotada para o evento.

Contatos: Luís Henrique, Gil e Silvana (Assessoria de Comunicação)
Telefones: 3445-5702/3445-5651

e-mail: gil@unieuro.com.br

Atenciosamente,
Comissão Organizadora


