
 

REGULAMENTO DAS SOLENIDADES DE COLAÇÃO DE GRAU DOS 

CONCLUINTES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

FUMEC ¹. 

 

 

 

Art. 1º. Colação de grau é ato oficial da Universidade FUMEC e será realizada 

em sessão solene e pública, para a outorga do grau aos formandos, de acordo 

com o curso que tiver concluído, em dia e horário previamente fixados, sob a 

presidência do Reitor ou de autoridade por ele designada por ato oficial. 

 

Art. 2º. A colação de grau é obrigatória à conclusão do curso de graduação, 

não sendo dispensada a outorga de grau em nenhuma hipótese. 

 

Art. 3º. São admitidos às solenidades de colação de grau os alunos concluintes 

de curso que tiverem cumprido integralmente todos os componentes 

curriculares exigidos. 

 

 § 1.º O cumprimento integral a que se refere o caput deste artigo 

compreende e inclui todas as disciplinas teóricas e práticas integrantes da 

matriz curricular, estágio supervisionado obrigatório, atividades 

complementares, atividades práticas exigidas, Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) e tudo o mais que integre o currículo. 

 

 § 2.º O ENADE é componente curricular obrigatório dos cursos de 

graduação. 

 

Art. 4º. As datas das solenidades de colação de grau são agendadas, pelo 

Setor de Cerimonial e Eventos da Universidade FUMEC, para período posterior 

ao das últimas avaliações dos cursos e estabelecidas no Calendário 

Acadêmico da Instituição. 

 

Art. 5º. A presença dos alunos concluintes de curso é obrigatória na solenidade 

de colação de grau nas datas estabelecidas no Calendário Acadêmico. 

 

 § 1º. Em casos especiais, devidamente justificados por meio de 

requerimento, os concluintes que não colarem grau conforme o caput deste 

artigo, poderão fazê-lo na Colação de Grau Geral, perante público interno, em 

dia e hora preestabelecidos formalmente pela Universidade FUMEC.  

¹ As disposições constantes no Art. 8º foram aprovadas pelo Conselho Executivo da FUMEC. 



 

 § 2.º Para o concluinte que não colar grau conforme especificado no 

caput e no § 1º deste artigo, poderá ser deferida a colação de grau antecipada 

ou posterior, mediante requerimento devidamente justificado. 

 

 § 3.º Fica permitida a participação na solenidade de colação de grau, 

prevista no Calendário Acadêmico, do aluno que tiver participado da colação de 

grau antecipada.   

 

Art. 6º. O requerimento de que trata os §§ 1º. e 2º. do artigo anterior será 

realizado em formulário próprio da Secretaria Acadêmica e encaminhado, por 

trâmite interno, à Reitoria da Universidade FUMEC, para deliberação. 

 

Art. 7º. Compete ao Cerimonial e Eventos da Universidade FUMEC, por 

delegação da Reitoria, organizar a solenidade de colação de grau e 

estabelecer o elo entre a Universidade FUMEC e os formandos. 

 

Parágrafo único: A Secretaria Acadêmica deverá encaminhar ao  Cerimonial e 

Eventos, respeitadas as datas estabelecidas por essa Área, os documentos a 

seguir elencados, dentre outros julgados necessários: 

 

I - relação de prováveis formandos; 

 

II - relação oficial dos formandos; 

III - relação dos formandos participantes da colação de grau geral, antecipada 

ou posterior. 

     

Art. 8º. Pela organização da solenidade de colação de grau, o aluno pagará 

uma taxa no importe de R$ 60,00 (sessenta reais), a ser quitada em duas 

parcelas, cobradas no boleto juntamente com as mensalidades do curso, na 

seguinte forma:  

 

I) R$ 30,00 (trinta reais) juntamente à antepenúltima mensalidade; 

 

II) R$ 30,00 (trinta reais) juntamente à penúltima mensalidade. 

 

§ 1º. A Universidade FUMEC produzirá e distribuirá equitativamente entre os 

formandos o convite que dará acesso à solenidade de colação de grau. 

 



§ 2º. Será contratado apenas um fornecedor para os serviços de fotografia, 

telão e filmagem durante a solenidade de colação de grau, o que ficará a cargo 

da Universidade FUMEC, sendo de responsabilidade exclusiva do formando os 

gastos com o material pós-evento, como fotos e filmagem.  

 

§ 3º. Correm, ainda, por conta dos alunos concluintes do curso, em geral a 

cargo de uma comissão de formatura, itens como baile, ato religioso de Ação 

de Graças, confecção de convites, fotografias, filmagens, quadro de formatura 

dentre outros serviços tidos como extraordinários e opcionais que possam 

integrar o conjunto da formatura. 

 

§ 4º. Fica autorizado ao Reitor alterar o valor da taxa cobrada pela organização 

da solenidade colação de grau através de Portarias. 

    

Art. 9º. Normas e procedimentos pormenorizados encontram-se estabelecidos 

no Manual de Colação de Grau da Universidade FUMEC. 

 

Art. 10. Os casos omissos serão decididos, no plano econômico-financeiro, 

pela Fundação, administrativamente pela Reitoria, no seu âmbito de 

competência pelo Cerimonial e Eventos e, em grau de recurso, pelo Conselho 

Universitário da Universidade FUMEC. 

 

Art. 11. Este Regulamento entra em vigor na data da sua publicação.  

 

Art. 12. Revogando-se as disposições contrárias, e em especial a Resolução 

N.º 067/2016, permanecendo revogada a Resolução N.º 021/2009. 

 

 

Belo Horizonte, 20 de março de 2020. 

 

 

Universidade FUMEC 


