
COLAÇÃO DE GRAU OFICIAL DO
CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO AMERICANO - UNIEURO 

(FORMANDOS - 2º Semestre/2018)

ASSINATURA DE ATA

►  19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - DAS 9H ÀS 20H
Na unidade de origem.

LOCAIS: UNIDADE ASA SUL - Sala Multi uso (Ao lado da Sala de Matrícula/Vesti bular)
UNIDADES ASA NORTE E ÁGUAS CLARAS - Auditório

► LISTA COMPLEMENTAR: 21 DE DEZEMBR0 DE 2018 - DAS 9H ÀS 19H
Na Secretaria Acadêmica da unidade de origem.

OBS: 21/12/18 (lista complementar) é uma data desti nada somente para os alunos que não 
constavam nas listas dos dias 19 e 20/12/18.

CERIMÔNIA DE FORMATURA - FEVEREIRO 2019 

A colação de grau é uma cerimônia ofi cial com trâmites formais, ou seja, juramento, 
outorga de grau, orador e homenagens.

ASA NORTE E ASA SUL

1° DIA - 11/02/19 :: 19h30  |  LOCAL: UNIDADE ASA SUL
TODOS OS ALUNOS DOS CURSOS DAS UNIDADES ASA SUL E ASA NORTE

O formando deverá chegar ao UNIEURO às 17h30.

CURSO COR DA FAIXA
Administração Azul

Ciências Contábeis Rosa
Direito Vermelho

Educação Física - Bacharelado Verde
Educação Física - Licenciatura Azul

Gestão Pública Azul
Letras - Português/Inglês Lilás



2° DIA - 12/02/19 :: 19h30  | LOCAL: UNIDADE ASA SUL
TODOS OS ALUNOS DOS CURSOS DAS UNIDADES ASA NORTE E ASA SUL

O formando deverá chegar ao UNIEURO às 17h30.

ÁGUAS CLARAS

3° DIA - 14/02/2019 :: 19h30  |  LOCAL: UNIDADE ÁGUAS CLARAS
TODOS OS ALUNOS DOS CURSOS DA UNIDADE ÁGUAS CLARAS
O formando deverá chegar ao UNIEURO às 17h30.

4° DIA - 15/02/2019 :: 19h30  |  LOCAL: UNIDADE ÁGUAS CLARAS
TODOS OS ALUNOS DOS CURSOS DA UNIDADE ÁGUAS CLARAS
O formando deverá chegar ao UNIEURO às 17h30.

CURSO COR DA FAIXA
Arquitetura e Urbanismo Azul

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda Amarelo
Enfermagem Verde

Farmácia Amarelo
Fisioterapia Verde

Nutrição Verde
Odontologia Vinho (Granada)

CURSO COR DA FAIXA
Administração Azul

Ciências Contábeis Rosa
Direito  Vermelho

Engenharia Civil Azul
Gestão em Recursos Humanos  Azul

CURSO COR DA FAIXA
Arquitetura e Urbanismo Azul

Educação Física (Bacharelado) Verde
Educação Física (Licenciatura)  Azul

Enfermagem   Verde
Farmácia Amarelo

Fisioterapia Verde
Sistemas de Informação  Azul



ORIENTAÇÕES PARA A COLAÇÃO DE GRAU

1 – Quem pode parti cipar?
R: Todo aluno regularmente matriculado no últi mo semestre leti vo dos cursos e com 

aprovação em todas as disciplinas  correspondentes à Matriz Curricular do aluno, onde, tam-
bém, se contemplam os estágios e as ati vidades complementares. Poderá parti cipar da cola-
ção referente ao 2° semestre de 2018, desde que tenha assinado a ata de 19/12 a 21/12/2018. 
Aqueles que, NÃO vão parti cipar da colação (FEVEREIRO/19) nos dias 11/02 e 12/02/19 (for-
mandos das unidades Asa Sul e Asa Norte) ou 14/02 e 15/02/19 (formandos da unidade de 
Águas Claras), basta assinar as atas nos dias indicados no calendário acadêmico. Não é pre-
ciso colocar nome em nenhuma lista, pois a chamada na cerimônia da colação de grau será 
feita por meio da assinatura da ata. 

POR SE TRATAR DE UMA COLAÇÃO OFICIAL DO CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO AMERI-
CANO UNIEURO. NÃO ENVIAREMOS REPRESENTANTES ÀS COLAÇÕES QUE FOREM REALIZA-
DAS FORA DA INSTITUIÇÃO.

2 – Qual a data, o local e horário dos eventos?
R: A assinatura da ata será nos dias 19 e 20 de dezembro de 2018, das 9h às 20h na sala 

multi uso ao lado da Sala de Matrícula/Vesti bular (Unidade Asa Sul) e no auditório (unidades 
Asa Norte e Águas Claras).

No dia 20/12/2018, a lista complementar será assinada na Secretaria Acadêmica, da 
respecti va Unidade, das 09 às 19h.

OBS: O ALUNO TEM DIREITO A CONVIDAR 10 PESSOAS (CONVIDADOS).

A  colação de grau ofi cial do CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO AMERICANO UNIEURO 
será realizada em FEVEREIRO/2019:

DIAS 11/02 E 12/02/2019 - (TODOS OS ALUNOS DAS UNIDADES ASA SUL E ASA 
NORTE): Será na Unidade Asa Sul, localizada na  Avenida das Nações Sul, iniciando-se às 
19h30. (VERIFIQUE O DIA DO SEU CURSO)

DIAS 14/02 E 15/02/2019 - (TODOS OS ALUNOS DA UNIDADE ÁGUAS CLARAS): 
Será na unidade Águas Claras, localizada na Avenida Castanheiras, Lote 3700, iniciando-se às 
19h30. (VERIFIQUE O DIA DO SEU CURSO)

3 – É obrigatória a parti cipação?
R: Na assinatura da ata, SIM. Na cerimônia de colação de grau ofi cial, NÃO. No entanto, 

seu nome será lido pelo mestre de cerimônia, caso você tenha assinado a ata.

O CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO AMERICANO UNIEURO NÃO VAI ENVIAR REPRESEN-
TANTES PARA COLAÇÕES REALIZADAS FORA DA INSTITUIÇÃO.

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 19, 20 ou 21 de DEZEMBRO/2018, você poderá enviar um procurador, com procuração 
de fé pública, com fi nalidade específi ca, em duas vias (estabelecida em cartório), ou solicitar 
“Colação de Grau Fora do Prazo”, no protocolo. Desde já fi ca devidamente informado que 
uma das vias da procuração deverá, necessariamente, ser entregue e fi car na INSTITUIÇÃO.

5 – Como funciona a escolha do orador, juramenti sta, patrono, paraninfo, 
professor e funcionário homenageado?

R: Uma comissão (por curso), representada por um aluno de cada turma formanda (to-
das unidades) deverá sugerir os nomes.  Será 1 juramenti sta por curso/dia e 1 orador repre-
sentando todos os cursos do dia, escolhidos em comum acordo com os representantes dessa 
comissão, mediante entrega do texto do discurso previsto para o dia da COLAÇÃO DE GRAU. 

Cada curso deve escolher 1 patrono, 1 paraninfo, 1 ou 2 professores homenageados 
(opcional) e 01 funcionário administrati vo homenageado (opcional). 

OBS: O PRAZO FINAL PARA A ENTREGA DESSAS INFORMAÇÕES SERÁ NO DIA 30/11/2018, 
por e-mail: gil@unieuro.com.br

6 – A que horas devemos chegar ao CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO AME-
RICANO UNIEURO para a colação?
R: Para a cerimônia de colação de grau, que se realizará nos dias 11/02 e 12/02/2019 (Unida-
des: Asa Sul e Asa Norte) e nos dias 14/02 e 15/02/2019 (Unidade Águas Claras), o formando 
deverá chegar ao UNIEURO às 17h30. No dia, teremos indicação das salas para onde os 
formandos devem se dirigir. É importante que o formando chegue nesse horário, pois é preci-
so passar as instruções do evento e da organização das fi las de entradas. Não será permiti da a 
entrada de outra pessoa no staff  dos alunos!

OBS: NÃO SERÁ PERMITIDA A PARTICIPAÇÃO, NA COLAÇÃO DE GRAU, DOS FORMAN-
DOS QUE CHEGAREM AO UNIEURO APÓS AS 18H30.

7 – É obrigatório o uso da beca?
R: SIM. No ato da assinatura da ata de Colação de Grau, o aluno fará a respecti va reserva 

de sua beca e acessórios a serem uti lizados na cerimônia, sendo a mesma gratuita e de pos-
terior devolução no término do evento.

8 - Registros fotográfi cos 
R: No staff  dos formandos, haverá fotógrafos exclusivos da empresa G3 para os devidos 

registros, daqueles que assim o quiserem, sendo que os registros, por ventura realizados, não 
terão a obrigatoriedade de aquisição por parte do aluno.

Não será autorizada a entrada, no local de staff , com câmeras fotográfi cas profi ssio-
nais, bem como de fotógrafos de outras empresas que não a G3.

9 - O que são patrono e paraninfo?
R: O patrono é um profi ssional escolhido pelos formandos, homenageado pela reconhe-

cida competência e por ser referência na área específi ca de conhecimento. 
O paraninfo é uma personalidade destacada no âmbito do corpo cientí fi co da área dos 

formandos. Trata-se, em geral, de pessoa de notório saber acadêmico, reconhecida competên-
cia e com padrão de referência na área específi ca 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 gil@unieuro.com.br  para 
parti cipar do sorteio.  É um juramenti sta por curso.

ORADOR: O aluno interessado deverá encaminhar texto do discurso para o e-mail gil@
unieuro.com.br (até 30/11/2018). Haverá leitura dos textos, e o que melhor defi nir a conclu-
são de um curso e esti ver objeti vo, coerente e dentro do tempo de 3 a 5 minutos, será escolhi-
do. Será apenas um orador representando todos os cursos que estarão colando grau no dia.

10 – Quem são os membros da Comissão de Formatura do Centro Univer-
sitário Euro Americano UNIEURO?

R: A Comissão de Formatura do Centro Universitário Euro Americano UNIEURO é com-
posta por três pessoas, que serão o canal de comunicação com os representantes de turma 
dos alunos formandos, orientando-os sobre a sistemáti ca adotada para o evento e demais 
procedimentos.

Membros da Comissão: 
Maria Juciélia/ Luís Henrique - Infraestrutura
Gil - Apoio no cerimonial
Zilene - Assessoria de Comunicação/Organização e acompanhamento do evento

Telefones: 3445-5702 e 34455739
E-mail:  gil@unieuro.com.br | zilene.feitosa@unieuro.com.br
             
Contamos com a parti cipação de todos os formandos para, assim abrilhantar a cerimô-

nia de colação de grau, bem como de poder, de certa forma, parti cipar dessa conquista acadê-
mica e profi ssional.

Atenciosamente,
Comissão Organizadora


