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Informação CGRAD/IA nº 03/2019

COLAÇÃO DE GRAU

Em conformidade com o Regimento Geral dos Cursos de Graduação, a expedição de

diploma de graduação depende, obrigatoriamente, da colação de grau do aluno. 

Lembramos a  todos que  a  cerimônia  ocorre  somente  duas vezes  ao  ano.  Assim

sendo, caso o formando não compareça na primeira data, deverá colar grau na próxima data

oficialmente  agendada,  juntamente  com  os  formandos  do  próximo  semestre  (Verificar

procedimento “Aluno concluinte de semestre anterior que não colou grau”)

→ FORMANDOS DO 1º semestre /2019:

A Solenidade Oficial de Colação de Grau dos concluintes do 1º Semestre/2019 dos

cursos do Instituto de Artes será realizada no dia 12 de agosto de 2019, segunda-feira, às

14 horas no Auditório III do Centro de Convenções.

SUGERIMOS QUE OS POSSÍVEIS FORMANDOS CONSULTEM SEU

HISTÓRICO ESCOLAR E INTEGRALIZAÇÃO ONLINE APÓS O PERÍODO DE

INSERÇÃO DE MÉDIAS, FREQUÊNCIA E PROFICIÊNCIA, PARA CONFIRMAR A

EFETIVA CONCLUSÃO DO CURSO.

→ ALUNO CONCLUINTE DE SEMESTRE ANTERIOR QUE NÃO COLOU GRAU AINDA:

Os estudantes que já concluiram seu curso em semestre anterior e  que ainda não

colaram grau precisam informar seu interesse em participar da próxima cerimônia. Para isso,

por gentileza, enviar um e-mail para fabianat@unicamp.br até o dia 31/07/2019 solicitando

sua inclusão na próxima colação de grau oficial e informando nome completo, RA e curso

em que se formou.
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→  CASO O ALUNO CONCLUINTE NÃO POSSA COMPARECER 

Na absoluta impossibilidade de comparecimento, é sugerido que o formando emita

procuração da DAC para um representante. O formulário de procuração da DAC se encontra

no site da Diretoria Acadêmica Central, na seção “Formulários”, disponível no seguinte link: 

http://www.dac.unicamp.br/sistemas/formularios/procuracao.php

Sendo a procuração emitida a da DAC, não é necessária a autenticação em cartório.

O  procurador  do  formando  deverá  comparecer  ao  evento,  portando  documento

próprio de identificação, com 30 minutos de antecedência, e entregar a procuração impressa

e assinada pelo formando às secretárias de graduação.

→ MAIS INFORMAÇÕES

Para  outras  informações  entre  em  contato  com  a  funcionária  da  Secretaria  de

Graduação, Fabiana Tito, através do e-mail fabianat@unicamp.br ou (19) 3521-6589.

Atenciosamente,

           Coordenadoria de Graduação /IA
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