
19/03
quinta-feira

18/03
quarta-feira

• Engenharia Civil • Engenharia de Produção
• História • Pedagogia • Sistemas de Informação

• Administração • Ciências Contábeis • EAD

19h

19h

20/03
sexta-feira • Direito • Relações Internacionais19h

Data Horário da cerimônia Cursos / Colação de Grau Oficial

Os alunos concluintes só estarão aptos a colar grau após o cumprimento de todos os requisitos abaixo:
• Concluir a carga horária total do curso;
• Concluir a carga horária complementar exigida pelo curso;
• Situação regular no ENADE;
• Monografia entregue e aprovada;
• Estar em dia com as obrigações contratuais.

No período de 03 a 07/02/2020, das 9h às 20h, os alunos deverão requerer a sua colação de grau na Central 
de Atendimento ao Estudante (CAE), localizada no térreo do Unilasalle-RJ, apresentando obrigatoriamente os 
seguintes documentos (cópias):
• Documento de identidade civil (não são aceitas CNH ou carteira de órgão); 
• Número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 
• Título de Eleitor e prova de quitação eleitoral; 
• Certidão de Nascimento ou Casamento; 
• Prova de quitação com o Serviço Militar - certificado de reservista definitivo (alunos do sexo masculino); 
• Certificado ou Prova de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente; 
• Histórico Escolar do Ensino Médio; 
• Guia de Transferência ou documento que prove a transferência de ofício, quando for o caso (o documento 
que prova a transferência ex officio é a cópia do ato de transferência de servidor público, de acordo com a Lei 
nº 9.536, de 11/12/1997); 
• Ato de Naturalização publicado no Diário Oficial da União, quando for o caso.

Colação de Grau Oficial Coletiva - R$ 50,00
Obs: a Colação de Grau Extraordinária somente poderá ser requerida com comprovação documental de sua 
real necessidade.

Informações sobre retirada de convites 
Os convites para colação de grau serão entregues do dia 02 a 06/03/2020, das 15h às 20h, na Central de 
Atendimento ao Estudante. Serão 4 convites por formando (para 4 convidados).

Cursos / Colação de Grau Oficial

Informações:
Central de Atendimento ao Estudante (CAE) 
Telefones: 2199-6669, 2199-6681 ou 2199-6646
E-mail: cae.uni@lasalle.org.br

COLAÇÃO DE GRAU
2019.2

INFORMATIVO

Importante: os formandos devem chegar às 16h para receber a beca,
realizar as fotos individuais e organizar para a entrada na cerimônia. Não se atrase! 
Local da colação de grau: Centro de Convenções Ir. Amadeu - 8ºandar - bloco B


