
                                                                                                                                                                

CRITÉRIOS PARA O ACADÊMICO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA 

 Ter cumprido, com aproveitamento, todas as disciplinas e atividades definidas no currículo 
do curso. 

 Estar em dia com a documentação acadêmica. 
 Estar em dia com as obrigações financeiras. 
 Estar em dia com a Biblioteca. 

COMPETE AO ACADÊMICO FORMANDO 

 Para participar da Formatura o aluno terá que ter cumprido todas as etapas previstas na 
estrutura curricular do seu curso, estar em conformidade com o Regimento do Centro 
Universitário de Mineiros e respeitar as normas do Cerimonial Universitário. 

 Estará apto para a formatura o acadêmico aprovado em todas as disciplinas do Curso, 
aprovado nos estágios, cumprido integralmente todas as horas das atividades acadêmicas 
complementares e ter realizado a prova do ENADE ou ter sido dispensado da mesma, e, o(a) 
acadêmico(a) que não cumprir qualquer uma destas etapas enumeradas estará impendido de 
realizar a Colação de Grau, de receber Certificado e Histórico Escolar de Conclusão e não será 
confeccionado o Diploma. 

 Formatura ou colação de grau é o ato oficial de conclusão de curso de graduação, 
necessária para a concessão da carteira profissional emitida pelos órgãos de classe. No UNIFIMES, 
a cerimônia será realizada com a presença do conjunto da turma. Em casos especiais, mediante 
requerimento, a solenidade poderá ser realizada em sessão especial, denominada Colação de Grau 
Especial. o ato é sempre solene, público e tem caráter obrigatório. 

 A Colação de Grau Especial deve ser requerida ao Coordenador do Curso, com a devida 
justificativa. A Direção dará o deferimento ou indeferimento. Se deferida, será marcada uma data 
para o formando comparecer na Secretaria Acadêmica para a colação. Se indeferida, a colação 
acontecerá somente na formatura da turma do semestre ou período seguinte. 

SÃO DEVERES DO ALUNO FORMANDO: 

 Participar do ensaio geral da Colação de Grau em data a ser definida pelo Cerimonial 
Universitário. 
 Comunicar a seus familiares e amigos sobre a proibição do uso de confetes, de 
instrumentos sonoros do tipo apito, berrante, pandeiro, tambor, prato, megafone, corneta, 
buzina, spray de espuma e similares, durante a cerimônia. 
 Não autorizar que seus familiares levem comidas e bebidas para serem consumidas dentro 
do auditório. 
 Comparecer ao local do evento, na data e no horário estabelecido juntamente pela 
Comissão de Formatura do Curso e o Cerimonial do UNIFIMES, com 01 (uma) hora de 
antecedência. 
 Assinar a Ata de Colação de Grau e participar da Cerimônia Solene devidamente trajado. 
 Arcar com as despesas do evento. 


