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NORMAS PARA AS COLAÇÕES DE GRAU DA UFG 
 

 
I - DO ATO 

 
 

1. As cerimônias de colação de grau serão presididas pelo Reitor ou pelo seu representante legal. 
 

2. A participação na cerimônia de colação de grau é direito inalienável do aluno que tenha 
integralizado o currículo do seu curso. Não será permitida a participação simbólica de alunos que não 
estiverem aptos a colar grau. 

 
3. O estudante apto a colar grau que optar por não participar da cerimônia de colação de grau, 
poderá receber grau em recinto da administração escolar de sua unidade acadêmica, em cerimônia 
presidida pelo Diretor, por delegação do Reitor, no horário de expediente e em data previamente 
designada, mediante solicitação ao Departamento de Assuntos Acadêmicos – DAA. Esta é a Colação 
de Grau Especial. 
 
4. O estudante que, por algum motivo, já tiver feito a Colação de Grau Especial e ainda assim 
manifestar o interesse em participar da solenidade oficial de Colação de Grau, poderá fazê-lo 
simbolicamente, junto com os demais colegas. 

 
II - DAS PROVIDÊNCIAS QUE ANTECEDEM A CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU 

 
5. O pré-agendamento da data de colação grau deverá ser feito pela comissão de formatura na 
Assessoria de Relações Públicas da UFG. O período de pré-agendamento de colação de grau e de 
realização das colações de grau será definido no calendário acadêmico, previamente estabelecido 
pelo Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura - CEPEC.  
 
6. A data da cerimônia de colação de grau será agendada pela comissão de formatura, com anuência 
do coordenador de curso, do diretor da respectiva unidade, mediante o preenchimento de formulário 
específico, apresentado à Pró-Reitoria de Graduação no período estabelecido para este fim no 
calendário acadêmico. 

a) As cerimônias de colação de grau serão realizadas em dias úteis. 
b) Não são permitidas colações de grau simultâneas em locais diferentes de uma mesma cidade. 
c) Será permitida a realização de colações conjuntas de dois ou mais cursos, desde que não 

ultrapasse a 100 formandos. 
d) Será realizada apenas uma colação de grau por curso, em cada cidade sede da UFG, mesmo 

para os cursos oferecidos nos diferentes turnos. 
e) Após definição do local e da data oficial da cerimônia pelo Pró-Reitor de Graduação, o 

presidente da comissão de formatura dará ciência no documento e a solicitação será 
encaminhada à Assessoria de Relações Públicas para realizar o cerimonial da colação de grau. 

 
7. As cerimônias de colação de grau dos cursos ministrados em Goiânia e Catalão deverão ser 
realizadas em espaço físico da UFG. 
 

● A Unidade de Ensino é responsável por efetuar a reserva de espaço no CEGEF, quando a 
colação de grau acontecer nas dependências da UFG em Goiânia. 

 



  

8. O lay-out do convite deverá ser encaminhado à Assessoria de Relações Públicas 
(assessoriarpufg@yahoo.com.br) para revisão e aprovação, antes da impressão definitiva. A ARP terá 
um prazo de dois dias úteis para emitir parecer sobre o lay-out. No convite deverá constar, 
obrigatoriamente: 

a) Reitor (Prof....),  
b) Vice-Reitor, (Prof...),  
c) Pró-Reitores (Prof...),  
d) Diretor(a) da Unidade de Ensino (Prof...), 
e) Coordenador(a) do Curso (Prof...),  
f) Paraninfo (apenas um(a) professor(a), técnico(a)-administrativo(a) ou autoridade ligada à 

área),  
g) Patronesse ou patrono (apenas um(a) professor(a), técnico(a)-administrativo(a) ou 

autoridade),  
h) Nome de turma (apenas um professor(a), técnico(a)-administrativo(a) ou autoridade),  
i) Professor(a) homenageado(a) [apenas um(a) professor(a)], 
j) Funcionário(a) homenageado(a),  
k) Juramentista (apenas um formando),  
l) Outorga (no máximo 03 formandos),  
m) Orador [apenas um(a) formando(a)],  
n) Logomarca da UFG (que está disponível na página da PROEC: www.proec.ufg.br), e  
o) Item 31 destas normas. 

 
 9. A comissão de formatura é responsável por: 

a) Entregar um convite na Assessoria de Relações Públicas com, no mínimo, 15 dias de 
antecedência da data da colação de grau; 

b) Providenciar a decoração do local, quando for o caso; 
c) Consultar a Assessoria de Relações Públicas sobre o lay-out da decoração, quando for o caso; 
d) Providenciar o aluguel de becas para os formandos e para os componentes da mesa diretiva, 

na cor preta e de comprimento até os pés, com a faixa na cor respectiva do curso, quando for 
o caso; 

e) Enviar convite para todos os professores do curso, Coordenador do Curso e Diretor da 
Unidade de Ensino e para o Reitor. 

f)   Colocar a logomarca da UFG ou o nome da Instituição junto ao nome do curso na forração do 

fundo do palco 
  
10. A Assessoria de Relações Públicas fará a revisão do conteúdo da Placa alusiva à Colação de Grau. 
 
  

III - DAS NORMAS PROTOCOLARES DA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU 
 
11. A Assessoria de Relações Públicas da UFG será a responsável pela realização e execução da 
solenidade de colação de grau. 
 
12. Os formandos deverão chegar ao local da colação de grau, no dia da cerimônia, com 
antecedência de 1:30 a 2:00 horas.  

 
13. O cerimonial da colação de grau será elaborado a partir das informações constantes no convite, 
não sendo admitida substituição e/ou inclusões de nomes posteriormente. 

 
14. Fica assim definida a seqüência dos atos oficiais da cerimônia de colação de grau:  

a) Composição da mesa de trabalho;  
b) Abertura oficial pelo Reitor ou seu representante legal;  
c) Entrada de formandos, quando for o caso;  
d) Execução do Hino Nacional;  
e) Juramento;  
f) Outorga de grau;  
g) Discurso do(a) orador(a) da turma;  
h) Discurso do(a) paraninfo(a) ou patrono;  
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i) Discurso do(a) diretor(a) da unidade acadêmica;  
j) Discurso de autoridades federais, estaduais, eclesiásticas ou representante de entidade 

profissional que porventura se fizerem presentes;   
k) Leitura do termo de colação de grau; 
l) Entrega dos diplomas; 
m) Discurso do Reitor ou seu representante legal, ato que encerrará a cerimônia. 

 
15. Fica assim definida a composição da mesa:  

a) Reitor ou seu representante legal; 
b) Diretor da unidade acadêmica; 
c) Paraninfo; 
d) Patronesse; 
e) Patrono; 
f) Autoridade que empresta o nome à turma; 
g) Professor homenageado; 
h) Funcionário homenageado; 
i) Coordenador do curso; 
j) Autoridades federais, estaduais ou eclesiásticas presentes.  

 
16.  São obrigatórias as presenças do Direto da Unidade de Ensino e do Coordenador do Curso à 

mesa da cerimônia de colação de grau. 
  
17. Os professores do curso e demais autoridades terão lugares reservados na tribuna de honra do 
auditório (primeira fileira de cadeiras). 

 
18. O Hino Nacional brasileiro poderá ser executado ao vivo ou por som mecânico. A comissão de 
formatura deverá submeter a proposta de Hino Nacional ao vivo à aprovação da Assessoria de 
Relações Públicas. 
 
19. A seleção das músicas a serem tocadas durante a cerimônia será de responsabilidade da UFG. 
Elas serão coerentes com o perfil acadêmico e oficial do ato. Para a entrega dos diplomas deverão ser 
tocadas músicas instrumentais. Neste caso, elas serão escolhidas para toda a cerimônia de entrega e 
não uma música para cada formando. 

 
20. Nas cerimônias de colação de grau haverá sempre as seguintes bandeiras: do Brasil, de Goiás, do 
Município e da UFG. 

 
21. Deverão discursar, prioritariamente, o orador, o paraninfo ou patrono, o diretor da unidade 
acadêmica responsável pelo curso, Reitor ou seu representante. 

a) Não será permitido mais de um orador discursar em nome dos graduandos, por curso. 
b) Os discursos deverão ter cerca de cinco (5) minutos de duração cada um. 
c) Durante o pronunciamento dos discursos não será permitida a projeção de imagens nos 

telões, a não ser de quem estiver discursando. 
  
22. Durante a cerimônia de colação de grau, os formandos deverão usar becas até o final da mesma, 
conforme descrito no item 9d. 

 
23. Os formandos deverão se posicionar em ordem alfabética para receber os diplomas. 

 
24. A lista oficial de formandos aptos a participar da cerimônia de colação de grau será fornecida 
pelo Departamento de Assuntos Acadêmico e será rigorosamente obedecida. 

 
25. O(a) Coordenador(a) Administrativo da Unidade de Ensino ou seu representante deverá estar no 
local da colação de grau com 1 (uma) hora de antecedência para colher as assinaturas dos 
formandos na lista oficial de colação de grau e dos componentes da mesa diretiva no Termo de 
Colação de Grau. O(a) Coordenador(a) Administrativo ou seu representante participará da cerimônia 
de colação de grau realizando a leitura do Termo de Colação de Grau, elaborado conforme roteiro 
fornecido pela PROGRAD. 



  

 
26. Deverão ser evitadas homenagens alternativas como orações, músicas, entrega de flores ou de 
placas. Os casos não previstos nestas normas serão decididos pela Assessoria de Relações Públicas 
da UFG ou encaminhados à instância competente para decisão. 

 
27. Uma eventual apresentação artístico-cultural dependerá da aprovação da Assessoria de Relações 
Públicas, com antecedência, inclusive para constar do roteiro do cerimonial. 

 
28. A cerimônia de colação de grau terá início sempre às 20 horas. Horário que será rigorosamente 
obedecido. 

 
29. O mestre de cerimônias da colação de grau é integrante da comunidade universitária e será 
designado pela Assessoria de Relações Públicas. 
 
30. A Assessoria de Relações Publicas disponibilizará o púlpito com a logomarca da UFG para todas 
as solenidades de colação de grau. 

 
31. Durante a cerimônia de colação de grau não será permitido: 

a) utilizar instrumentos de poluição sonora; 
b) fazer gestos de exibicionismo ou não condizentes com a cerimônia; 
c) exibir balões, faixas, cartazes, entre outros; 
d) fazer uso de bebidas alcoólicas; 
e) utilizar recursos pirotécnicos, fumaça de gelo seco, produtos tóxicos, poluentes, inflamáveis e 

similares; 
f) pessoas não autorizadas acompanharem o formando para receber o canudo que simboliza o 

diploma. 
 

32. O ato oficial de colação de grau poderá ser suspenso, caso qualquer recomendação destas 
normas não seja seguida. Neste caso, serão definidos: nova data, horário e local de acordo com as 
condições que a Reitoria estabelecer. 

 
33. Os casos omissos serão submetidos à apreciação do Reitor. 

 
Goiânia, 27 de agosto de 2008. 

 
 

Profa. Sandramara Matias Chaves 
Pró-Reitora de Graduação da UFG 



  

SOLICITAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU 

(preencher uma ficha por curso) 

 

Unidade responsável pelo curso:           

Curso(s):              
(mencionar todos os cursos participantes e, no caso de mais de um curso, colocar em destaque o curso a que se  
refere esta ficha) 
 
Nº de formando no ano letivo:                Nº de formandos participantes do evento:     

 
Data prevista para a cerimônia:                Horário previsto para a cerimônia: 20 horas 

Local previsto para a cerimônia:           

 Endereço:             
 
 Telefone:      
 
Nome do presidente da comissão de formatura:   
 
e-mail:        Telefones:_____________________    

Endereço:   
 

Nome dos homenageados (especificar a função de cada um): 

Paraninfo:   

Patronesse:   

Patrono:   

Autoridade que empresta seu nome à da turma:   
 

Aprovação do COORDENADOR DO CURSO.  

 

          Data:_______________ 

       Assinatura e carimbo 

      
Aprovação do DIRETOR DA UNIDADE responsável pelo curso. 

  

          Data:_______________ 

Assinatura e carimbo 
 

Aprovação da PRÓ-REITORA DE GRADUAÇÃO. 

Data Oficial da Colação de Grau:   

Local Oficial da Colação de Grau:   

 

         Data:_______________  

Assinatura e carimbo 
 
 

Ciente do PRESIDENTE DA COMISSÃO de Formatura quanto ao local e data oficial da cerimônia. 

 

         Data:_______________  

Assinatura 
 
 
À ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS para executar o cerimonial do evento. 
 
 

         Data:_______________  

Assinatura e carimbo 
 
 
 

 

 

Data da solicitação:       


