
 

 

DIRETORIA DE SERVIÇOS ACADÊMICOS 

EDITAL 033/2018 de 12/12/2018 

COLAÇÃO DE GRAU/ DIPLOMA 

 

A Diretoria de Serviços Acadêmicos da UNICESUMAR comunica a todos os formandos do ano de 2018 e 

demais interessados que: 

1. A solenidade de Colação de Grau será realizada nos dias 7 e 8 de fevereiro de 2019 às 19 horas, na 

arena coberta do Parque Internacional de Exposição Francisco Feio Ribeiro, sendo a participação 

obrigatória a todos os formandos; 

2. No dia da colação de grau, os formandos deverão comparecer com 1 (uma) hora de antecedência; 

3. O ensaio geral será no dia 6 de fevereiro de 2019 às 19 horas, na arena coberta do Parque 

Internacional de Exposição Francisco Feio Ribeiro; 

4. O formando em condição que exija atendimento especial, deverá solicitá-lo por meio de requerimento, 

junto ao setor de Multiatendimento no período de 12/12/2018 a 31/01/2019. 

5. Os formandos com pendências na secretaria acadêmica, biblioteca ou outros deverão de imediato 

procurar os respectivos setores a fim de regularizá-las; 

6. Os formandos em situação irregular junto ao ENADE, não poderão participar da solenidade de 

Colação de Grau, conforme previsto na Portaria Normativa 840, de 24/08/2018 (Art.55, Parágrafo 

único);  

7. Só poderá receber o diploma devidamente registrado, na forma da Lei 9.394/96 (Art. 48, § 1º), aquele 

que cumprir com sucesso todos os componentes curriculares (disciplinas e atividades 

complementares), participar da colação de grau e do ENADE, quando for o caso. 

8. Os diplomas serão entregues no dia da colação em papel diplomata (gratuito); 

9. Os formandos interessados no diploma especial em Pergaminho (couro animal) deverão solicitá-lo no 

ambiente online e recolher taxa respectiva, no período de 12/12/2018 a 21/12/2018. 

10. Os Diplomas dos alunos com pendências serão expedidos 90 dias após a regularização e a retirada 

do documento deverá ser realizada pelo diplomado, mediante documento de identidade oficial, ou de 

seu representante legal (com a apresentação de procuração com firma reconhecida) no setor de 

Multiatendimento (Bloco Administrativo- térreo); 

11. Os modelos de diplomas estão disponíveis para visualização no setor de Multiatendimento. 
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