
MANUAL DO
FORMANDO 2022B

PREZADO(A) FORMANDO(A): PARA O SUCESSO DE SUA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU, LEIA COM ATENÇÃO AS 

ORIENTAÇÕES ABAIXO E REPASSE-AS A SEUS FAMILIARES.

· As cerimônias serão realizadas nos dias 14, 15, 16 e 17 de fevereiro de 2023, no Complexo Poliesportivo, no campus da UCDB, 

às 19h30 (horário local), conforme calendário abaixo. 

· O formando deverá chegar ao local até as 18h30 (horário local). Aquele que chegar após as 19h (horário local) não participará da 

solenidade.

· Os que, porventura, não comparecerem no horário estabelecido deverão solicitar, na Secretaria Acadêmica, a Colação de Grau · Os que, porventura, não comparecerem no horário estabelecido deverão solicitar, na Secretaria Acadêmica, a Colação de Grau 

avulsa.

· A listagem dos formandos será disponibilizada no Portal da UCDB, consulte-a. Caso verifique alguma pendência, entre em 

contato com a coordenação do seu curso.

· As cerimônias também serão transmitidas ao vivo, por meio do canal oficial de comunicação da Universidade 

(youtube.com/ucdboficial). Compartilhe o link com seus familiares e amigos.

· Está apto a colar grau o acadêmico que tiver:

a) cumprido totalmente a grade curricular (disciplinas, estágios, TCC e atividades complementares);a) cumprido totalmente a grade curricular (disciplinas, estágios, TCC e atividades complementares);

b) apresentado, na Secretaria Acadêmica, toda a documentação exigida (RG, CPF, Título de Eleitor, Certidão de Nascimento ou 

Casamento, Conclusão do Ensino Médio).

· Para as leituras dos textos de JURAMENTOS E HOMENAGENS da solenidade de Colação de Grau, serão sorteados os 

formandos que comparecerem ao ensaio referente ao seu curso.

· Fica proibido o acesso ao palco para captação de imagens durante a solenidade de Colação de Grau (portadores de câmeras 

semiprofissionais e profissionais, filmadoras, aparelhos celulares e afins).

· A empresa K1 Formaturas é a parceira da UCDB na execução da solenidade de Colação de Grau. Ela fará todos os registros de · A empresa K1 Formaturas é a parceira da UCDB na execução da solenidade de Colação de Grau. Ela fará todos os registros de 

fotografia, os quais, posteriormente, poderão ser adquiridos pelos formandos, caso haja interesse.

· Ao final do evento, o diplomado deverá se dirigir ao local apropriado, divulgado durante o evento, para a devolução da beca e 

retirada do Certificado de Conclusão de Curso.

· Os ensaios acontecerão às 11h30 (horário local), nas quadras cobertas (onde será a solenidade à noite), no dia da Colação de 

Grau do seu curso. As becas que serão usadas durante a Colação de Grau serão entregues no ensaio, bem como os convites da 

área reservada. 

· Cada formando receberá · Cada formando receberá 2 (dois) convites para a área reservada, a fim de acomodar duas pessoas, à sua escolha, nesse local. 

Os outros convidados serão acomodados nos demais espaços disponíveis.

· IMPORTANTE: A Colação de Grau é um ato solene (formalidade), assim, tal como o ato, recomenda-se o uso de roupas formais, 

sendo, preferencialmente, de cor neutra (para as mulheres), camisa e gravata (para os homens), para que também se harmonize 

com o modelo e a cor da beca.

· A cerimônia da Colação de Grau é uma sessão solene e obrigatória para a conclusão do curso. Portanto, não são permitidas · A cerimônia da Colação de Grau é uma sessão solene e obrigatória para a conclusão do curso. Portanto, não são permitidas 

faixas, apitos, buzinas, cornetas ou similares. Será vetada a entrada das pessoas que estiverem portando esse tipo de material.

· Para os formandos do EAD que vão colar grau de forma on-line, organizamos outras informações importantes: 

 - será disponibilizada, no Ambiente Virtual do Aluno (AVA) – 2022B, uma sala na plataforma Google Meet;

 - o acesso à sala deverá ser feito com o e-mail institucional. Favor colocar o nome completo na identificação;

 - acessar a sala do Google Meet até as  - acessar a sala do Google Meet até as 18h30 (horário local), para que possamos repassar todas as instruções sobre a 

logística, os protocolos e a participação;

 - os formandos que acessarem o sistema após as 19h (horário local) não participarão da solenidade. Neste caso, deverão 

solicitar, na Secretaria Acadêmica, a Colação de Grau avulsa, com taxa de pagamento.

CRONOGRAMA - COLAÇÕES DE GRAU 2022B

14 DE FEVEREIRO – TERÇA-FEIRA 

Direito.

  

15 DE FEVEREIRO – QUARTA-FEIRA

Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Filosofia (presencial), Fisioterapia, Gastronomia, 

Nutrição e Psicologia.  

  

16 DE FEVEREIRO - QUINTA-FEIRA

Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia de Controle e Automação, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia de Controle e Automação, 

Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Sanitária e Ambiental, Medicina Veterinária, Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas e Zootecnia.

 

17 DE FEVEREIRO - SEXTA-FEIRA

Administração (presencial e EAD), Ciências Contábeis (presencial e EAD), Design, História (presencial e EAD), Jornalismo, Letras 

(presencial e EAD), Pedagogia (presencial e EAD), Publicidade e Propaganda, Serviço Social (EAD) e Teologia (presencial e EAD).

Tecnológicos (EAD): Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Comércio Exterior, Estética e Cosmética, Gestão Ambiental, Gestão Tecnológicos (EAD): Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Comércio Exterior, Estética e Cosmética, Gestão Ambiental, Gestão 

Comercial, Gestão de Cooperativas, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais, Gestão Estratégica 

Empresarial, Gestão Financeira, Gestão Pública, Logística, Marketing, Negócios Imobiliários, Processos Gerenciais e Secretariado.

HORÁRIOS:

· Ensaio e prova da beca: 11h30 (horário local)

· Chegada do formando para a cerimônia: até as 18h30 (horário local)

· Cerimônia de Colação de Grau: 19h30 (horário local)

  

MAIS INFORMAÇÕES:

SECRETARIA ACADÊMICA - INFORMAÇÕES SOBRE SUA SITUAÇÃO ACADÊMICA

(documentação pendente, atividades complementares, nome não constar na lista de formandos etc.)

E-mail: dca@ucdb.br | Telefone: 3312-3315 | Atendimento: das 8h às 17h

 

SETOR DE EVENTOS E CERIMONIAL - INFORMAÇÕES SOBRE O ENSAIO E A CERIMÔNIA

E-mail: eventos@ucdb.br | Telefone: 3312-3752/3744 | Atendimento: das 8h às 17hE-mail: eventos@ucdb.br | Telefone: 3312-3752/3744 | Atendimento: das 8h às 17h


