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O QUE É COLAÇÃO E  OUTORGA DE GRAU?

• É uma sessão acadêmica com dia, hora e local marcados
pela Instituição, para conferir o grau aos concluintes de
curso. É a concessão de título, direito ou grau profissional.

• É nessa cerimônia que ocorre a Outorga de Grau, o ato
oficial que deve ser conduzido pelo Cerimonial da Una,
já que exige protocolo especial. O juramento, a outorga do
grau e assinatura no livro de ata da Secretária Geral
acontece nessa cerimônia.

PARA SOLICITAR O DIPLOMA E               
NECESSÁRIO COLAR GRAU.



COLAÇÃO DE GRAU UNA – REGIDA PELA 
RESOLUÇÃO INTERNA Nº 164/2016

A Colação de Grau da Una é regida
pela RESOLUÇÃO Nº 164/2016,
que regulamenta a participação dos
graduandos.

CLIQUE E ACESSE A 
RESOLUÇÃO COMPLETA

https://www.una.br/a-una/colacao-de-grau/resolucoes/
http://soualuno.una.br/colacao/resolucoes/
http://soualuno.una.br/colacao/resolucoes/


PARTICIPAÇÃO SIMBÓLICA
RESOLUÇÃO  Nº 164/2016

§1º - Poderão participar da sessão solene de Colação de Grau
Pública, simbolicamente, o aluno que possuir as seguintes
pendências:

I. possuir no máximo 3 (três) disciplinas, incluindo, Estágio

Obrigatório e Trabalho de Conclusão de Curso a cursar;

II. não ter concluído o ADAPTI/Nivelamento;

III. não ter concluído as Atividades Complementares de

Graduação.

CLIQUE E ACESSE A 
RESOLUÇÃO COMPLETA

https://www.una.br/box/uploads/2015/09/Resolu%C3%A7%C3%A3o-164-2016-sobre-novo-regulamento-para-participa%C3%A7%C3%A3o-nas-cola%C3%A7%C3%B5es-de-grau-2.pdf
http://soualuno.una.br/colacao/resolucoes/
http://soualuno.una.br/colacao/resolucoes/
https://www.una.br/a-una/colacao-de-grau/resolucoes/


MODELOS DE COLAÇÃO DE GRAU

INTERNAANTECIPADA

PÚBLICA
Km de 

Vantagens Hall
ESPECIAL

R$56,00 R$56,00R$ SEM CUSTO

POSSE EM CARGO 
PÚBLICO, PRIVADO 

OU MESTRADO

OPÇÃO SEM 
FESTIVIDADE E 

CUSTO

OPÇÃO SEM 
FESTIVIDADE

OPÇÃO SEM 
FESTIVIDADE 

*Tabela conforme termo de 
adesão



COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA

• A cerimônia tem caráter oficial, mas não é festiva.

• Destina-se aos graduandos que tomam posse em cargo
público/privado ou mestrado.

• É realizada internamente, em auditório da Instituição, em
data estabelecida antes das cerimônias de Colação de Grau
Pública (Km de Vantagens Hall), sem a presença de
convidados.

• O aluno não poderá ter nenhum débito acadêmico, ou seja,
deverá ter cursado todas as disciplinas, obtendo aprovação;
integralizado horas de atividades complementares; estágios
obrigatórios etc.

• O ato acadêmico tem a taxa de R$56,00.

• O aluno deve solicitar o protocolo de Colação de Grau
Antecipada no link – egresso.una.br, no prazo estabelecido
pela instituição. (É necessária declaração do órgão ou
empresa).

https://egresso.una.br/SOL/codigoFonte/egresso/SOL_226.php?instituicao=3


COLAÇÃO DE GRAU INTERNA

• A cerimônia tem caráter oficial, mas não é festiva.

• Destina-se aos graduandos que não puderam comparecer às
colações de grau externas.

• É realizada internamente, em auditório da Instituição, em
data estabelecida após as cerimônias de Colação de Grau
Pública (Km de Vantagens Hall), sem a presença de
convidados.

• O aluno não poderá ter nenhum débito acadêmico, ou seja,
deverá ter cursado todas as disciplinas, obtendo aprovação;
integralizado horas de atividades complementares; estágios
obrigatórios etc.

• É gratuita, se a participação do graduando se fizer dentro do
prazo estabelecido pelo Cerimonial.

• O aluno deve solicitar o protocolo de Colação de Grau Interna
no link – egresso.una.br, no prazo estabelecido pela
instituição.

https://egresso.una.br/SOL/codigoFonte/egresso/SOL_226.php?instituicao=3


COLAÇÃO DE GRAU ESPECIAL

• A cerimônia tem caráter oficial, mas não é festiva.

• Destina-se aos graduandos que não puderam comparecer à
colação de grau pública ou interna.

• É realizada internamente, em auditório da Instituição, em data
estabelecida após as Cerimônias Internas, e não conta com a
presença de convidados.

• O aluno não poderá ter nenhum débito acadêmico, ou seja,
deverá ter cursado todas as disciplinas, obtendo aprovação;
integralizado horas de atividades complementares; estágios
obrigatórios etc.

• O ato acadêmico tem a taxa de R$56,00.

• O aluno deve solicitar o protocolo de Colação de Grau
Especial no link – egresso.una.br, no prazo estabelecido pela
instituição.

https://egresso.una.br/SOL/codigoFonte/egresso/SOL_226.php?instituicao=3


MENU _ COLAÇÃO DE GRAU

• Todas as informações sobre Colação de Grau são atualizadas 
nesse local.



COLAÇÃO DE GRAU PÚBLICA

• A cerimônia tem caráter oficial e festivo.

• É realizada no Km de Vantagens Hall (Antigo Chevrolet Hall)
com a presença de convidados e professores homenageados,
em calendário divulgado no link Colação de Grau Pública.

• O aluno não poderá ter nenhum débito acadêmico, ou seja,
deverá ter cursado todas as disciplinas, obtendo aprovação;
integralizado horas de atividades complementares; estágios
obrigatórios, ou se enquadrar na participação simbólica.

• Para participar, o aluno deverá preencher o Termo de Adesão
da empresa parceira – Oficina da Foto/Baile Pronto. Link
Termos de Adesão

http://soualuno.una.br/colacao/colacao-de-grau-publica/
http://soualuno.una.br/colacao/termos-de-adesao/


HOMENAGEADOS E LEITORES                         
CERIMÔNIA PÚBLICA

Cada curso poderá escolher seus homenageados, de acordo 
com os seguintes critérios:

• 1 Patrono

• 1 Paraninfo (Leitura por curso)

• 2 Professores homenageados

• 1 Funcionário administrativo

• 1 Orador (Leitura por curso)

• 1 Leitor do juramento (Leitura por curso)

As escolhas dos homenageados e dos participantes é sempre por curso. 



PATRONO

• Pode ser um professor ou convidado externo.

• Normalmente é uma personalidade de reconhecida
competência e notoriedade na área específica de formação.

• Não discursa na cerimônia, mas faz a entrega simbólica do
diploma (canudo).

• Cursos que possuem turmas em diferentes unidades ou
turnos poderão escolher um patrono por turma.



PARANINFO

• Deve, obrigatoriamente, ser professor da Una, em exercício
no período de realização das cerimônias.

• É o padrinho do curso, modelo de mestre que representa o
corpo docente, podendo ser de qualquer período letivo.

• É quem faz o discurso na cerimônia.

• Cursos que possuem turmas em diferentes unidades ou
turnos devem escolher um paraninfo para o curso. A
definição do paraninfo que fará a leitura, deve ser em
consenso.



PROFESSOR HOMENAGEADO

• Deve, obrigatoriamente, fazer parte do corpo docente da Una
no período de realização das cerimônias.

• Serão escolhidos até 2 professores homenageados por curso.

• Compõem a mesa de autoridades acadêmicas, mas não
possuem participação de fala.

• Turmas de diferentes campi podem escolher professores não
comuns às turmas.



FUNCIONÁRIO HOMENAGEADO

• Funcionário da instituição, que represente a instituição e 
tenha afinidade com os graduandos do curso.

• Compõem a mesa de autoridades acadêmicas, mas não 
possuem participação de fala. 

• Deve, obrigatoriamente, ser funcionário da Una, não 
podendo ser terceirizado.



ORADOR

• Deverá ser escolhido 1 (um) orador por curso.

• Aluno que realiza o discurso na cerimônia.

• As turmas de um mesmo curso deverão definir, em
consenso, quem fará o discurso em nome de todos os
concluintes. Exemplo: os concluintes dos cursos de Recursos
Humanos Campus Barreiro, Campus Barro Preto e Campus
Linha Verde, deverão escolher um único orador.



ORADOR

• O texto do orador deverá conter, no máximo 2.000
caracteres. (Fonte Arial – Tamanho 14)

• As Comissões têm autonomia para realizar processo de
votação entre os graduandos do curso que demonstrarem
interesse na representação.

• Após receber a indicação por meio do Cadastro de
Homenageados e Leitores, o Cerimonial Una encaminhará a
orientação aos oradores.



REGRA DOS 10

• Cursos com menos de 10 adesões (Participantes da Colação
de Grau Pública), devem escolher o discurso do paraninfo
ou do orador. O curso possuirá 1 discurso durante a
cerimônia.

10ADESÕES



LEITOR DO JURAMENTO

• Deverá ser escolhido 1 (um) graduando por curso para
participar do ato de juramento. Obs. O juramento deve ser
decorado para a leitura.

• As turmas de um mesmo curso deverão definir, em consenso,
quem fará o juramento.

• Os cursos que possuem Conselho ou Entidade de Classe
seguirão o juramento profissional.

• Os cursos que não se enquadram no item anterior farão o
juramento estabelecido pelo Cerimonial da Una, conforme
modelo. Link Juramentos.

http://soualuno.una.br/colacao/juramentos/


PORTAL UNA

• Os melhores alunos de cada Curso recebem a premiação
durante a cerimônia: Portal Ouro, Portal Prata e Portal
Bronze, para os 3 formandos com a maior pontuação,
respectivamente. (50% - 45% - 40% de desconto).

• O Portal Ouro é concedido somente aos alunos com média
acima de 90 pontos.

• O Portal Prata e Bronze é concedido somente para alunos com
médias acima de 80 pontos.

• A referida bolsa de estudos tem validade de 1(um) ano a
contar da cerimônia e concede desconto na pós-graduação.
(Obs. Não acumulativa com outros descontos).



CADASTRO DE HOMENAGEADOS E LEITORES

• É o formulário em que constam as informações do graduando
que fará a oratória e dos que participarão do juramento e/ou
outorga de grau, bem como de todos os homenageados.

• O Cerimonial encaminhará o link do formulário para as
Comissões de Formatura, que deverão preenche-lo até o dia
15 de junho de 2019.

• O texto do Orador deverá ser encaminhado para o Cerimonial
até o dia 15 de julho de 2019.

• Link: Cadastro de Homenageados e Leitores

http://soualuno.una.br/colacao/cadastro-de-homenageados-e-leitores/


CONVITE FESTIVO

• As turmas que farão o convite especial deverão solicitar o
Manual de Logomarca ao Cerimonial da Una.
(cerimonial@una.br)

• Antes da impressão definitiva, a prova deverá ser
encaminhada para a conferência final do Cerimonial, com
relação à aplicação da logomarca e revisão das Autoridades
Acadêmicas.

• A ficha com as Autoridades Acadêmicas é disponibilizada no
link Autoridades Acadêmicas.

http://soualuno.una.br/colacao/autoridades-academicas/


CALENDÁRIO – COLAÇÃO DE GRAU PÚBLICA

O CALENDÁRIO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÃO ATÉ                                                            
60 DIAS ANTES DO EVENTO.                                                                                                     

(Item V.1 – Termo de Adesão)

CLIQUE AQUI!
ACESSE O CALENDÁRIO DE 
COLAÇÃO DE GRAU UNA.

https://www.una.br/a-una/colacao-de-grau/colacao-de-grau-publica/
http://soualuno.una.br/colacao/colacao-de-grau-publica/


www.bailepronto.com.br

www.facebook.com/oficinadafotobh

Danilo Braga
(31) 3078-4021

danilo@bailepronto.com.br

Marcos Soares
(31) 3078-4040

contato@bailepronto.com.br

http://www.bailepronto.com.br/
http://www.facebook.com/oficinadafotobh

