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REGULAMENTO DE COLAÇÃO DE GRAU

Art. 1º A Colação de Grau é ato oficial, público e obrigatório para os acadêmicos que tenham
concluído integralmente um Curso de Graduação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Cajazeiras – FAFIC, e será regida pelo presente Regulamento.

§ 1º. Entende-se por conclusão integral de Curso de Graduação:
I. Aprovação em todas as disciplinas da estrutura curricular do curso, inclusive no TCC

– Trabalho de Conclusão de Curso;
II. Cumprimento da carga horária total destinada aos estágios e às atividades acadêmico-

científico-culturais (atividades complementares);
III. Cumprimento de outros componentes curriculares previstos na legislação em vigor;
IV. Regularidade  acadêmica  junto  à  Secretaria  Geral,  às  Coordenações  de  Curso  e  à

Biblioteca da IES.
V. Condição regular  em relação ao Exame Nacional  de Desempenho do Estudante –

ENADE;

§2º. De conformidade com o caput deste artigo, somente estará apto a colar grau o acadêmico
que atender aos requisitos constantes do § 1º supracitado.
§3º   Os  acadêmicos  habilitados  ao  ENADE que  não  tenham sido  inscritos  ou  não  tenham
realizado o Exame não poderão colar grau e, consequentemente, receber o respectivo diploma.

Art. 2º Em hipótese alguma haverá dispensa de Colação de Grau.

Art.  3º  Será  vetada  a  participação  na  Solenidade  de  Colação  de  Grau,  mesmo  que
simbolicamente, de acadêmicos que não atendam a todos os requisitos estabelecidos no § 1º do
Art. 1º deste Regulamento.

Art. 4º. O acadêmico apto a colar grau deverá protocolar requerimento na Secretaria Geral da
FAFIC, para a participação na Solenidade de Colação de Grau, conforme calendário divulgado
pela Instituição.

Art. 5º. A Solenidade de Colação de Grau será dirigida pelo Presidente da Fundação de Ensino
Superior de Cajazeiras – FESC, ou por seu representante previamente designado.
Parágrafo único.  Da Solenidade de Colação de Grau será lavrada ata pelo Secretário Geral da
FAFIC, e sendo assinada no final da cerimônia pelos membros componentes da Mesa de Honra,
pelos concluintes e pelos demais participantes.

Art. 6º Caberá a cada turma concluinte constituir uma Comissão Acadêmica de Formatura que
será integrada pelos formandos, escolhidos preferencialmente por meio de voto.

§ 1º. A Comissão Acadêmica de Formatura terá a seguinte composição:
I. Presidente;
II. Vice-presidente;
III. 1º Tesoureiro;
IV. 2º Tesoureiro;
V. 1º Secretário;
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VI.  2º Secretário;
VII. Coordenador de eventos

§ 2º. A Comissão Acadêmica de Formatura contará com o apoio da Direção, da Coordenação do
Curso, da Secretaria Geral e de funcionários da Instituição designados para este fim.

Art. 7º. São atribuições da Comissão Acadêmica de Formatura:
I. informar os concluintes sobre o processo de Colação de Grau, conforme o presente

Regulamento;
II. assumir todo o processo administrativo-financeiro da Colação de Grau;
III. contratar empresas de eventos que se proponham a organizar a Colação de Grau nos

seus atos não formais;
IV. definir datas e locais de eventos de confraternização;
V. elaborar  os  convites  e,  após  aprovação,  por  escrito,  da Comissão Institucional  de

Formatura, enviá-los à gráfica, assumindo os respectivos encargos financeiros;
VI. Encaminhar 2 (dois) exemplares do convite à Secretaria Geral, para arquivamento e

notificação às autoridades acadêmicas da IES;
VII. oficializar  convites  ao  paraninfo,  patrono  ou  patronesse,   homenageados  e

autoridades acadêmicas;
VIII. encaminhar  à  Secretaria  Geral,  até  30 (trinta)  dias antes  da data  prevista  para a

Solenidade  de  Colação  de  Grau,  os  nomes  do  juramentista,  requerente  de  grau  e  orador,
paraninfo, patrono ou patronesse, professores e funcionários homenageados;

IX. escolher e encaminhar à Secretária Geral, até 30 (trinta) dias antes da data prevista
para a Celebração Eucarística, os nomes do comentarista, leitores e salmista;

X. confirmar, junto à Secretaria Geral, a presença das autoridades convidadas ou de seus
respectivos representantes.

Art. 8º O formando que fará o juramento em nome dos concluintes deverá ser escolhido pela
turma, e o texto oficial será fornecido pela Secretaria Geral da  FAFIC.

Art. 9º O orador oficial deverá ser escolhido dentre a turma concluinte e falará em nome de
todos. O discurso será escrito, não excedendo duas laudas.

§ 1º. A cópia do discurso deverá ser entregue na Secretaria Geral da FAFIC, até 20 (vinte)
dias de antecedência da Solenidade de Colação de Grau, para a observância do que dispõe o
caput deste artigo.

§ 2º. O texto do discurso poderá ser enviado para o e-mail fafic@fescfafic.edu.br .

Art. 10. A organização da Solenidade de Colação de Grau, nos seus atos formais, ficará sob a
responsabilidade da  Comissão Institucional de Formatura que é composta:

I. Pelo Secretário Geral;
II. Pelos Coordenadores dos Cursos de Graduação;
III. Pelos Secretários dos Cursos de Graduação;
IV. Pelo Mestre de Cerimônia;

Art. 11. Compete à Comissão Institucional de Formatura:
I. planejar a Colação de Grau e constituir as subcomissões necessárias à sua realização;
II. definir e organizar os locais da Celebração Eucarística e da Solenidade de Colação de

Grau;
III. revisar os convites de formatura;
IV. revisar o discurso do orador oficial;
V. revisar o texto da placa das turmas concluintes;

mailto:fafic@fescfafic.edu.br
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VI. elaborar  e  encaminhar  os  convites  institucionais  para  autoridades  acadêmicas,
religiosas, civis e militares;

VII.responsabilizar-se pelo espaço da Colação de Grau, incluindo providências referentes
à decoração, serviço de iluminação e som, Hino Nacional, composição da Mesa de Honra, dentre
outros;

VIII. Organizar o ensaio geral com a presença de todos os concluintes, pelo menos com
10 (dez) dias de antecedência da Solenidade de Colação de Grau.

IX. Comunicar às autoridades convidadas ou aos seus representantes que irão compor a
Mesa de Honra.

Art. 12. De conformidade com o art.  1º, § 1º deste Regulamento,  para a concessão do grau,
caberá ao Coordenador do Curso verificar o cumprimento das disciplinas curriculares e demais
atividades  acadêmicas  exigidas  no  curso,  e  enviar  a  relação  dos  possíveis  concluintes  à
Secretaria Geral da FAFIC.
§ 1º Entende-se por demais atividades acadêmicas:

I. as atividades acadêmico-científico-culturais (atividades complementares);
II. outros componentes curriculares previstos na legislação em vigor.

§  2º  Após  a  Coordenação  de  Curso  processar  o  lançamento  das  notas  no  sistema  e  nos
respectivos históricos escolares,  a Secretaria  Geral expedirá  a relação oficial  dos concluintes
aptos  a  colarem  grau,  enviando-a  às  respectivas  Coordenações  de  Cursos,  à  Biblioteca,  à
Tesouraria e à Direção Geral da IES.
§ 3º Será vetada a inclusão de nomes na relação oficial de concluintes, sem a devida autorização,
por escrito, da Secretaria Geral da IES.

Art. 13. Na placa da turma concluinte deverão constar os nomes de todos os acadêmicos aptos a
colarem grau no respectivo semestre letivo, de conformidade com a relação oficial expedida pela
Secretaria Geral da FAFIC.
Parágrafo  único.  Será  vetada,  na  placa  da  turma  concluinte,  a  inclusão  de  nomes  que  não
constem da relação oficial dos concluintes aptos a colarem grau no semestre letivo em questão.

Art. 14. A data da Colação de Grau será definida no Calendário Letivo da FAFIC.

Art. 15. A imposição de grau é realizada por curso, de forma coletiva, com a escolha de um
representante de cada turma, requerente de grau, que a recebe em nome dos demais formandos.

Art. 16. A Solenidade de Colação de Grau obedecerá a um protocolo específico, estabelecido de
acordo com o anexo deste Regulamento.

Art. 17. A Celebração Eucarística é uma solenidade oficial que faz parte dos ritos de Colação de
Grau, e sua organização ficará a cargo da Comissão Institucional de Colação de Grau ou de uma
subcomissão por ela designada.

Art. 18. Em casos excepcionais, o acadêmico apto a colar grau e que, por motivo superior, não
venha a participar da Solenidade de Colação de Grau oficial, poderá solicitar uma Solenidade
Extraordinária para tal fim. 
§ 1º De acordo com o caput deste artigo, quer por motivo de antecipação, quer por ausência à
solenidade  oficial,  o  interessado,  por  meio  da Secretaria  Geral,  deverá  protocolar  o   pedido
através de requerimento próprio encaminhado à Direção da IES e mediante pagamento de taxa
específica.
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§ 2º O requerimento em questão será preenchido pelo acadêmico na Secretária Geral da IES,
anexando, no ato da entrega, os documentos comprobatórios.
§  3º  Serão  aceitas  como  justificativas  para  antecipação  da  Colação  de  Grau  as  seguintes
situações:

I. aprovação em concurso público;
II. aprovação em curso de Pós-graduação stricto sensu;
III. transferência ex-officio;

§ 4º Serão aceitas  como justificativas  para solicitação de Solenidade de Colação de Grau as
seguintes situações:

I. viagem para estudo ou trabalho.
II. impedimento legal;

III. motivo de doença atestado por serviço médico especializado;
IV. motivo de caso fortuito.

§ 5º A Solenidade Extraordinária de Colação de Grau é pública, tem cerimonial próprio e será
realizada  na  FAFIC,  em dia  útil,  no  horário  de  expediente,  e  em data  e  local  previamente
definidos pela Direção.

Art. 19. De conformidade com o art. 1º deste Regimento, a Colação de Grau é obrigatória, quer
seja coletiva, quer seja extraordinária.

Art. 20. Ao concluinte que apresentar melhor desempenho no Curso de Graduação, com o CRA –
Coeficiente de Rendimento Acadêmico, entre 8,05 (oito vírgula zero cinco) a 10,0 (dez virgula
zero), será conferido o Certificado de Láurea Acadêmica.
§ 1º  Terá  direito  à  concessão  do Certificado  de  Láurea  Acadêmica  o  concluinte  de  melhor
desempenho que atender aos seguintes requisitos:

I. ter ingressado na FAFIC através de Concurso Vestibular da IEs ou seleção do ProUni;
II. ter realizado todo o curso na FAFIC, com notável conduta e sem interrupção, salvo o

trancamento de matrícula;
III.não ter  sido reprovado em qualquer  disciplina,  por frequência insuficiente  ou por

nota, ao longo de todo o curso;
IV.ter sido aprovado por média em todas as disciplinas.

§ 2º O Certificado de Láurea Acadêmica será outorgado na Solenidade de Colação de Grau.
§ 3º. Em caso de empate, , terá direito ao Certificado de Láurea Acadêmica o concluinte que
tenha obtido maior nota no Trabalho de Conclusão de Curso – TCC

Art. 20. Os casos omissos neste Regulamento serão analisados e dirimidos pelo Diretor Geral da
IES, à luz da legislação pertinente.

Art. 21. Este Regulamento e seu anexo entram em vigor nesta data, revogadas as disposições em
contrário.

                                                         
Pe. Agripino Ferreira de Assis

Presidente do Conselho Diretor da FAFIC
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ANEXO DO REGULAMENTO DE COLAÇÃO DE GRAU

Da Competência da Comissão Acadêmica de Formatura

Compete à Comissão Acadêmica de Formatura:
1. comparecer às reuniões com a Coordenação do Curso e com o Secretário Geral da IES;

2. realizar  reuniões  com  os  formandos  para  apresentar  as  orientações  referentes  ao  ato  de
Colação de Grau ;

3. oficializar  os  convites  ao  paraninfo,  patrono,  patronesse,  homenageados  e  às  autoridades
acadêmicas;

4. manter informadas a Coordenação do Curso, a Secretaria Geral e a Direção sobre todas as
questões referentes à Colação de Grau, oficializando o nome do paraninfo, patrono, patronesse
e homenageados.

Dos Ensaios para a Solenidade de Colação de Grau

A Comissão Institucional de Formatura agendará e organizará ensaios para a Colação de
Grau, com a participação de todos os formandos e os respectivos Coordenadores de Curso.

Da Aposição da Placa da Turma Concluinte

A  placa  da  turma  concluinte  será  afixada  nas  dependências  da  FAFIC,  cabendo  à
Comissão Acadêmica de Formatura solicitar, em tempo hábil, autorização do espaço para a sua
aposição e cerimônia de descerramento, agendada pelos formandos.

A placa só poderá ser confeccionada após a confirmação, por parte da Coordenação do
Curso e da Secretaria Geral, dos acadêmicos que estão habilitados a colar grau, vetando-se a
exposição de nomes que não constam da relação oficial dos concluintes.

Da Pauta da Solenidade de Colação de Grau

A pauta da Solenidade de Colação de Grau e a composição da respectiva Mesa de Honra
são  de  responsabilidade  exclusiva  da  Secretaria  Geral  da  FAFIC  e  obedecerá  ao  seguinte
protocolo:

1. abertura dos trabalhos e composição da mesa de honra, pelo Mestre de Cerimônia;

2. instalação da Assembleia, pelo Presidente;

3. chamada nominal dos formandos, um a um, para a entrada com os padrinhos e madrinhas;

4. convite para entoação do Hino Nacional Brasileiro;

5. convite ao concluinte responsável pelo solene juramento;

6. convite, pelo Mestre de Cerimônia, ao representante de cada curso para a Imposição de Grau;

7. cerimônia de Imposição de Grau, por curso, a ser feita pelo Presidente da FESC , ou por seu
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representante previamente designado;

8. chamada nominal dos concluintes, por curso, para a entrega simbólica do diploma;

9. outorga do certificado de Láurea Acadêmica ao formando de melhor desempenho no curso;

10. leitura das mensagens recebidas;

11. discursos dos oradores;

12. apresentação dos novos profissionais à sociedade, pelo Mestre de Cerimônia;

13. encerramento da Assembleia, pelo Presidente dos Trabalhos.

Dos Vetos na Solenidade de Colação de Grau

Serão terminantemente proibidos: 
1. alteração do protocolo da Solenidade de Colação de Grau, ou das determinações gerais  da

FAFIC;

2. uso de cornetas, apitos, sirenes e qualquer outro instrumentos sonoros, durante a solenidade, a
fim de não prejudicar a realização da cerimônia;

3. circulação de fotógrafos e cinegrafistas por trás da Mesa de Honra e entre a mesa e o público;

4. apresentação de conduta inadequada, por parte do formando, podendo o mesmo ser impedido
de participar da Solenidade de Colação de Grau.

Dos Procedimentos após a Colação de Grau

Após a Imposição de Grau, o concluinte estará apto a solicitar, junto à Secretaria Geral da
FAFIC, o Diploma e/ou a Certidão de Colação de Grau. O Diploma estará disponível até 90
(noventa) dias depois de protocolada a solicitação, e a Certidão será fornecida pela Secretaria
Geral no prazo de 03 (três) dias úteis.

Da Festa Social

A festa social  é opcional  e de exclusiva responsabilidade da Comissão Acadêmica de
Formatura.

                                   
Pe. Agripino Ferreira de Assis

Presidente do Conselho Diretor da FAFIC


