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Colações de grau na UFCAT

- Colação de grau simbólica: evento festivo, participação não obrigatória, segue ainda 
especificações da Resolução CEPEC nº 1401;

- Diploma Digital: concluintes recebem o diploma em formato digital através do e-mail 
cadastrado no SIGAA;

- Outorga de grau por ato administrativo: rito documental realizado pela Reitoria da UFCAT, 
que concede o grau aos concluintes por meio da emissão de uma portaria. Os diplomas 
digitais são expedidos após esse ato;

- Cerimônias presenciais, com base na situação epidemiológica da pandemia da covid-19 no 
momento. Recomendação para que os formandos e seus convidados estejam em dia com 
seus esquemas vacinais. 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/84/o/Resolucao_CEPEC_2016_1401.pdf?1467392097


Diploma digital
- Preciso solicitar a emissão do meu diploma digital?

- Qual o prazo para emissão do diploma digital?

- Como vou receber o diploma digital?

- Posso solicitar a impressão da Representação Visual do Diploma Digital (RVDD) à UFCAT?

- Não recebi o diploma digital no meu e-mail, como proceder?

Mais informações: https://cograd.catalao.ufg.br/p/diplomas e https://diploma.ufcat.edu.br/

https://cograd.catalao.ufg.br/p/diplomas
https://diploma.ufcat.edu.br/


Datas das cerimônias



Tipos de colação de grau

- Única: cerimônia que contempla cursos de 

uma Unidade Acadêmica;

- Dupla: cerimônia que contempla cursos 

de duas Unidades Acadêmicas;

- Integrada: cerimônia que contempla 

cursos de mais de duas Unidades 

Acadêmicas;

02/12 Integrada

05/12 Integrada

24/01 Dupla



Atribuições das comissões de formatura

- Comissão de formatura: de 01 a 03 formandos(as);

- Aluguel de becas com faixa na cor do curso para todos os concluintes da turma; 

- Convite formal aos homenageados da turma (Opcionais);

- Aluguel de pelerines na cor do curso para os homenageados(as);

- Preenchimento do Formulário de Colação de Grau e/ou do Formulário de 

contratação de serviço de fotografia;

- Definição de indicados do curso para os atos solenes;

Cores dos 
cursos

Clique aqui!

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/84/o/Cores_dos_Cursos.pdf


Homenageados da turma

- 3 (três) categorias de homenagem, todas opcionais:
- Paraninfo(a) da turma;
- Docente homenageado(a);
- Servidor(a) homenageado(a).

- Homenagem intransferível. Confirme a disponibilidade dos homenageados de 
estarem presentes na cerimônia, no ato do convite;

- Docente e servidor homenageados devem estar ativos no quadro de pessoal da 
UFCAT;



Atos solenes

- Juramento: 1 juramentista por cerimônia (única, dupla e 
integrada);

- Discurso de orador: 1 orador por unidade acadêmica (única e 
dupla), 1 orador por cerimônia (integrada);

- Outorga de grau: 1 representante de cada curso (única e dupla), 
3 representantes dentre todos os cursos (integrada);

- Definidos por sorteio, quando da indicação de 2 ou mais 
representantes por ato;



Formulários a serem preenchidos pela comissão 
de formatura/formandos

- Formulário de Colação de Grau: nomes dos indicados para cada ato solene, informações 

dos homenageados da turma, informações da comissão de formatura e outros detalhes. 

Preenchido pela Comissão de formatura;

- Formulário de contratação de serviço de fotografia: informações da empresa contratada 

pela turma de formandos. Permitido a contratação de apenas 1 (um) serviço de fotografia 

por curso. Preenchido pela Comissão de formatura;  

- Formulário de coleta de foto para vídeo de apresentação dos formandos: submissão de 

uma foto para o vídeo. Preenchido por cada formando(a) interessado em figurar no vídeo;

- Formulário de confirmação de presença: confirmação de presença na cerimônia, para 

garantia de impressão da representação do diploma digital ou Certidão de Colação de Grau. 

Preenchido por cada formando(a).

https://forms.gle/3pCvmj2PNC1NGdSp8
https://forms.gle/o27BRmK6nZwtzSg7A
https://forms.gle/dyGxdU9rwH6NXgmm6
https://forms.gle/R24ZZJrpRCuKp3tY8
https://forms.gle/3pCvmj2PNC1NGdSp8
https://forms.gle/o27BRmK6nZwtzSg7A
https://forms.gle/dyGxdU9rwH6NXgmm6
https://forms.gle/R24ZZJrpRCuKp3tY8


Dia de colação!

- Ensaio para a colação de grau, na manhã do dia da cerimônia, às 10h, no 

Auditório “Prof. Paulo de Bastos Perillo”;

- A participação no ensaio é ALTAMENTE RECOMENDADA para todos os 

formandos e OBRIGATÓRIA para aqueles que farão parte dos atos solenes ;

- Cerimônia de colação de grau, às 20h, no Auditório “Prof. Paulo de Bastos 

Perillo”;

- Necessidade de apresentação do passaporte vacinal na entrada do Auditório;



Momento tira-dúvidas!



Agradecemos pela participação!

Dúvidas, informações… Faça contato com a CCS através dos seguinte meios:

- Grupo dos representantes de comissão de formatura no Whatsapp;

- E-mail: ccs@ufcat.edu.br

- Telefone: (64) 3441-5345

- Presencialmente: Sala 111, 2º piso, Centro Administrativo, UFCAT. 

mailto:ccs@ufcat.edu.br

