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COLAÇÃO DE GRAU 

 

1. O que é a Colação de Grau? 

Colação de Grau é o ato oficial pelo qual o Reitor, ou seu representante, confere o grau ao aluno 

de curso de graduação da UFABC, declarando o título a que faz jus. 

O ato é sempre público, de caráter obrigatório e deve seguir o Regulamento da Instituição. 

 

2. Como está estruturada a Cerimônia de Colação de Grau da UFABC? 

A UFABC possui duas modalidades de Colação de Grau: Solene e Antecipada. 

ANTECIPADA – Tem por finalidade atender aos alunos que não podem aguardar a colação de 

grau solene. É realizada nos meses em que não há colação de grau Solene prevista em 

calendário e somente uma vez a cada mês, sempre na última semana. 

Nessa modalidade, a cerimônia ocorre nas dependências da UFABC, podendo ser em qualquer 

campus. É um evento simples, com duração média de 50 minutos, apenas com a presença de 

um(a) representante da Reitoria, para efetuar a outorga de grau. Não são utilizadas vestes 

talares e nem há presença de fotógrafos. Número limitado de convidados (máximo 2), devido às 

limitações dos espaços utilizados. 

SOLENE – Evento de grande porte, com grande número de formandos e a participação da 

Reitoria, coordenadores de cursos e docentes. É realizada em quadrimestre subsequente à 

finalização de outro quadrimestre, conforme prevista em calendário. 

Nessa modalidade, a cerimônia poderá ocorrer nas dependências da UFABC ou fora delas. 

Há a utilização de vestes talares, com a presença de convidados e de fotógrafos no local, para 

quem deseja documentar o momento e possível aquisição dos materiais fotográficos produzidos 

na ocasião. 

 

3. Como saber se estou apto a colar grau? 

Estará apto à colação de grau o acadêmico que concluir com aprovação todos os componentes 

curriculares do curso em que deseja colar grau, ter coeficiente de aproveitamento no curso igual 

ou superior a 2,0 (dois), não estar em débito com a biblioteca e estar com seus documentos 

pessoais atualizados junto à UFABC. 

 

4. Quem analisa meu histórico para concessão de grau acadêmico? 

No caso dos bacharelados interdisciplinares, a Pró-Reitoria de Graduação. 

No caso dos cursos específicos, as respectivas coordenações. 
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5. Onde devo entregar documentos pessoais pendentes, não submetidos em conjunto com o 

pedido de colação de grau ou que necessitem de atualização? 

Na Seção de Atendimento ao Discente da PROGRAD (qualquer campus) 

 

6. Como solicitar Colação de Grau? 

Independente da modalidade, exclusivamente pelo link disponível na página eletrônica da 

PROGRAD. 

 

7. Sou concluinte do Bacharelado Interdisciplinar. Preciso solicitar a Colação de Grau? 

DEPENDE. A colação de grau precisará ser solicitada quando a opção for pela modalidade 

“Antecipada”.  Quando se tratar da colação de grau “Solene”, a PROGRAD dará publicidade dos 

alunos aptos e, então, o mesmo deverá confirmar seu interesse em participar do evento no link 

disponível na página eletrônica da PROGRAD.  

Mesmo na situação em que o aluno não precise solicitar a colação, sugerimos o preenchimento 

do formulário (dentro do prazo estipulado em calendário acadêmico), a fim de submeter os 

documentos necessários à emissão do diploma e, também, consolidar questionário com 

informações relativas aos egressos/diplomados. 

 

8. Sou concluinte de curso de formação específica. Preciso solicitar a Colação de Grau? 

Sim. 

 

9. Onde consulto a lista de alunos aptos a colarem grau? 

Na página eletrônica da PROGRAD. 

 

10. Não tenho matrícula nem reserva de vaga em curso de formação específica. Se eu colar grau 

no bacharelado interdisciplinar, perco o vínculo com a instituição de ensino? 

Não. O aluno só perderá o vínculo nas situações previstas na Resolução ConsEPE nº 165 e  

Resolução ConsEPE nº 166. No entanto, colando grau nessa condição, o aluno não conseguirá 

ter seu contrato ou aditivo de contrato de estágio assinado, visto que não está ligado 

formalmente a nenhum curso. Os demais procedimentos acadêmicos continuarão ocorrendo 

normalmente. 

 

11. Estou na lista de alunos aptos do bacharelado interdisciplinar (colação “Solene”). Preciso 

manifestar interesse em participar? 

Sim, exclusivamente pelo link disponível na página eletrônica da PROGRAD. 

http://www.ufabc.edu.br/administracao/conselhos/consepe/resolucoes/resolucao-165-conceito-de-aluno-egressoregular-efetivoetcaprovadaconsepe
http://www.ufabc.edu.br/administracao/conselhos/consepe/resolucoes/resolucao-consepe-no-166-revoga-e-substitui-a-resolucao-consep-no-44
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12. Estou na lista de alunos aptos dos cursos de formação específica (colação “Solene”). Preciso 

manifestar interesse em participar? 

Não. 

 

13. Caso eu não compareça à cerimônia de colação de grau, meu nome constará 

automaticamente na próxima cerimônia? 

NÃO. Havendo interesse do aluno, a colação precisará ser solicitada. 

 

14. Quais as regras para estabelecer procurador? 

O formando que não puder comparecer à solenidade de colação de grau poderá fazer-se 

representar por procurador. A procuração, com firma reconhecida, deverá ser entregue na 

Central de Atendimento ao Estudante (CAE) com antecedência mínima de 5 (cinco) dias em 

relação à data prevista para a colação de grau. Modelo de procuração: 

http://prograd.ufabc.edu.br/doc/colacao_grau_modelo_procuracao.pdf 

 

CERIMONIAL 

 

1. Quando receberei o convite e demais informações sobre a Colação de Grau? 

ANTECIPADA – Em média, nos 5 (cinco) dias que antecedem a cerimônia. 

SOLENE – Em média, nos 15 (quinze) dias que antecedem a cerimônia. 

 

2. Onde consulto o local, data e hora do evento? 

O formando receberá do Cerimonial, via e-mail, todas as informações pertinentes ao evento. 

As informações também constarão na página oficial da UFABC no Facebook e no Calendário de 

Eventos da página inicial do site da UFABC, em se tratando de colação Solene. 

 

3. Posso trazer quantos convidados para a cerimônia?  

Vai depender do local onde será realizada a cerimônia. 

Quando surgir a necessidade de limitar o número de convidados, os formandos serão avisados 

previamente. 

 

4. Os convidados deverão portar convites para a cerimônia? 

Se a cerimônia exigir limitação do número de convidados, a entrada será restrita somente 

àqueles que portarem convite.  

 



FAQ 

 

 

5. Quanto tempo antes do início da solenidade devo chegar ao local? 

Para as cerimônias solenes, deverá chegar, no mínimo, com uma hora e meia de antecedência. 

Para as antecipadas, meia hora de antecedência já é suficiente. 

 

6. Por que devo chegar com essa antecedência? 

Nas cerimônias solenes, para atender às etapas preliminares da cerimônia, a saber: retirada de 

beca, assinatura do termo de colação, retirada do juramento, sessão de fotos (caso queira) e já 

estar presente quando da organização das filas de entrada. 

Nas cerimônias antecipadas (mensais), para assinatura do termo de colação e retirada do 

juramento. 

 

7. Quanto tempo dura a solenidade? 

As cerimônias solenes têm duração máxima de duas horas. As colações antecipadas têm uma 

duração média de 50 minutos. 

 

8. Os familiares e amigos que não puderem comparecer à cerimônia presencialmente têm 

alguma forma de acompanhar a solenidade à distância? 

Não. As cerimônias de colação de grau não contam com o recurso de transmissão ao vivo. 

 

9. Quem fará as fotos da colação de grau? 

A empresa organizadora do evento, que detém o direito de exclusividade na produção do 

material fotográfico gerado nas cerimônias, como contrapartida ao fornecimento de toda a 

estrutura para a realização das cerimônias, sem custo para a UFABC. 

Nas cerimônias de colação de grau antecipada não dispomos de serviço fotográfico. 

 

10. Devo pagar pelas fotos? 

Sim. Se optar por tirar fotos, para registrar sua participação na cerimônia de colação de grau, 

deverá pagar pelos serviços fotográficos oferecidos pela empresa organizadora do evento. 

 

11. Poderei tirar fotos e não querer comprá-las posteriormente? 

Sim, não haverá obrigatoriedade em adquiri-las. 

 

12. Qual roupa devo usar no dia do evento? 

Na colação de grau antecipada o formando costuma vir trajado de modo informal, uma vez que 

não é uma cerimônia solene. 
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Na colação de grau solene também não há obrigatoriedade de traje específico para a ocasião, 

uma vez que há utilização de beca. Porém, um grande número de formandos opta por usar traje 

social, uma vez que pretende tirar fotos com seus convidados para possível aquisição do 

material fotográfico. 

Mas, reiteramos a informação de que, em ambas as modalidades, não há obrigatoriedade de 

traje específico para a ocasião. 

 

13. Devo pagar pela retirada da beca? 

Não. No que se refere à cerimônia, o formando não arcará com nenhuma despesa. 

 

DIPLOMAS 

 

1. Quais os documentos necessários à emissão de diploma? 

Os documentos necessários à emissão do diploma são: Certidão de Nascimento, Casamento ou 

Averbação de Divórcio (o que for mais atual); Carteira de Identidade (RG); Histórico Escolar do 

Ensino Médio; e Certificado de Conclusão do Ensino Médio. 

 

2. Qual a condição para que a UFABC expeça o diploma? 

O aluno deverá ter colado grau no curso objeto da diplomação. 

 

3. Quais os custos para emissão do diploma? 

A primeira via do diploma não tem custo algum para o diplomado. Para o registro de 2ª via, 

deverá ser recolhida taxa estabelecida e revisada pela Comissão de Natureza Orçamentária e 

Administrativa (CANOA). 

 

4. Qual o procedimento para emissão/registro de 2ª via de diploma? 

Para emissão/registro de 2ª via de diploma, o aluno deverá acessar a página Preenchimento de 

GRU para Registro de Diplomas e seguir as instruções. 

 

5. Qual o prazo para entrega do diploma? 

O prazo para entrega do diploma passou a ser de 120 dias após a data de colação de grau (em 

fase de adaptação, podendo, a princípio, levar mais tempo). 

 

6. Quando o aluno poderá solicitar o apressamento de seu diploma? 

http://www.ufabc.edu.br/servicos/registros-de-diplomas/taxas/preenchimento-de-gru-para-registro-de-diplomas
http://www.ufabc.edu.br/servicos/registros-de-diplomas/taxas/preenchimento-de-gru-para-registro-de-diplomas
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Sempre que houver comprovada necessidade. Para tanto, quando do preenchimento da 

solicitação deverá ser anexado, em justificativa, documento da empresa/órgão demandante. 


