
 

Manual de padronização de solenidades de Colação de Grau 
 

A Colação de Grau é um ato oficial, público e obrigatório e integra as atividades 
dos cursos superiores e do calendário acadêmico da Faculdade. Sendo assim, 
a solenidade de Colação de Grau deve ser organizada conforme protocolo 
estabelecido pela Instituição de Educação Superior (IES). 
 
 

O que compete à Faculdade 
 

 
Colação de Grau (Formatura)  
 
É o ato oficial, público e solene destinado a declarar habilitados os acadêmicos 
concluintes de um curso de graduação e é de responsabilidade da Faculdade. 
 
Formatura em ato simples ou formatura de gabinete  
 
A Colação de grau poderá ser em realizada em ato simples, isto é, em 
gabinete, em data, horário e local a ser agendado pela Faculdade, mediante 
requerimento justificado do formando e deferida pela Direção Geral. Os 
formandos não usam vestes talares para esta cerimônia. 
 
Calendário de Formatura  
 
As datas, os horários e os locais dos atos solenes serão estabelecidos pela 
Faculdade conforme Calendário de Eventos. A Direção Acadêmica estabelecerá 
a relação dos cursos que participarão da mesma solenidade. 
 
Local da Solenidade 
 
A Faculdade disponibiliza o local para a solenidade de colação de grau. As 
solenidades de colação geralmente são realizadas no Teatro da Instituição. 
 
Cerimonial Religioso e Cerimonial Institucional 
 
O cerimonial religioso terá uma missa a ser marcada pela Instituição, geralmente 
ocorre na Paróquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos. A data e o horário 
serão definidos pela Instituição e pela paróquia.  
 
A solenidade de formatura é composta de ritos obrigatórios de acordo com o 
protocolo de formatura da Faculdade. O cerimonial é feito pela Instituição. A 
composição da mesa dos trabalhos da Colação de Grau também é definida pela 
Faculdade. Roteiro básico da solenidade: 
 



 

 

• Formação da mesa dos trabalhos da Colação de Grau; 

• Entrada dos Formandos; 

• Abertura da Sessão Solene pelo Diretor Geral; 

• Hino Nacional Brasileiro; 

• Leitura do Termo da Colação de Grau; 

• Juramento dos Formandos; 

• Imposição do Grau; 

• Palavras de saudação dos oradores de turma, paraninfo e coordenador 
de curso. Outros discursos, somente com a autorização da Direção. 

• Encerramento pelo Diretor Geral. 
 
 
 

O que compete aos formandos 

 
 
Professores homenageados 
 
Cabe aos formandos convidar os professores homenageados para a solenidade de formatura. 
 
Mimos 
 
Cabe aos formandos comprar os mimos que serão entregues aos professores homenageados 
 
Música 
 
Cada formando deve escolher a música que será tocada no momento do recebimento do 
diploma. A música deve estar salva num pendrive e ser entregue ao Setor de Comunicação e 
Marketing da Instituição, no mínimo, 15 dias antes da solenidade de colação de grau. Caso o 
aluno não cumpra com este prazo, a Instituição se reserva o direito de fazer a escolha de uma 
música. 
 
Vídeo 
 
Os formandos devem entregar ao Setor de Comunicação e Marketing da Instituição, no mínimo 
15 dias antes da solenidade de colação de grau, três fotos para serem colocadas no vídeo que 
rodará no telão instalado no local da formatura, antes do início da solenidade. As fotos devem 
ser entregues salvas num pendrive. Caso o aluno não cumpra com este prazo, não haverá 
vídeo deste aluno na solenidade de colação. 
 
Togas 
 
Os formandos são responsáveis pela locação das togas a serem usadas no dia da formatura. 
E aconselhável que os formandos trajem calças e sapatos pretos ou saias com meias e sapatos 



 

pretos por baixo da toga. 
 
Foto/filmagem 
 
Os formandos devem contratar o serviço de fotografia e filmagem (caso queiram) da solenidade 
de formatura. 
 
 

Informações adicionais 
 

 
Professores homenageados (Paraninfo) 
 
Título daquele escolhido pelos alunos para solenidade de colação de grau que será 
homenageado por sua atuação junto ao grupo de formandos. 
 
O paraninfo deverá ser um professor de destaque na área do Curso da Instituição que atua na 
mesma. É quem, formalmente, recomenda o bom desempenho profissional dos formandos 
perante o mercado de trabalho, nas funções que porventura vierem a exercer. 
 
Lembramos que o paraninfo é a pessoa que conduz os formandos na entrada do salão. 
 
Discursa na cerimônia de colação de grau. 
 
Professor Homenageado (opcional) 
 
O homenageado é um professor da Faculdade, que nas atividades acadêmicas durante o curso, 
mereceu o reconhecimento e gratidão da turma. 
 
Não discursa na colação de grau. 
 
Funcionário Homenageado (opcional) 
 
O funcionário homenageado é um colaborador da faculdade, que nas atividades institucionais 
durante o curso, mereceu o reconhecimento e gratidão da turma. Não discursa na colação de 
grau. 
 
Outros Homenageados (opcional) 
 
A Direção Geral poderá homenagear outras pessoas em razão de sua colaboração com o 
desenvolvimento da Faculdade. 
 
Não discursa na colação de grau. 
 
 



 

 
Orador  

 
Cada Comissão de Formatura, juntamente com os colegas, escolhe o orador da turma. Máximo 
de dois oradores. 
 
Juramentista 
 
É quem preside o juramento do curso, à frente de todos. Pode ser seguido a cada pausa 
(quando todos repetem a frase lida) ou somente ao final, quando todos repetem “Assim 
prometo!”. 
 
O texto do juramento deve ser submetido à aprovação da Faculdade.  
 
 


