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COLAÇÃO DE GRAU 

 

1) Quem está apto a colar grau? 

O acadêmico que concluir, com assiduidade e aproveitamento, todos os 

componentes curriculares do curso em que se encontra matriculado, inclusive as 

atividades complementares, além das providencias necessárias com a 

documentação. Havendo disciplinas pendentes, o nome do acadêmico será 

automaticamente excluído da listagem. 

 

2) Como devo me cadastrar como formando? 

Todos os formandos, no ato da última matrícula online, devem selecionar o 

campo “sou formando”. Somente assim o sistema de registros acadêmicos 

incluirá você como formando. Não existe um alerta automático que indique que 

o aluno é formando, por isso todos devem selecionar a opção na matrícula. 

 

3) Como sei que existe algum documento/disciplina faltante necessário para a 

Colação de Grau? 

A sua situação será informada via e-mail, mas para isso fique atento e mantenha 

seu endereço eletrônico (e-mail) atualizado através do Portal Acadêmico no site 

da Universidade ou dirija-se à Praça de Atendimento ao Estudante, Bloco A – 

Câmpus 1, ou ao Centro de Ciências Tecnológicas, Bloco I – Câmpus 2. 

 

4) Para quem devo entregar os documentos faltantes? 

Os documentos faltantes deverão ser entregues ao Setor de Diplomas, na sala A 

– 103, anexa a Praça de Atendimento ao Estudante, Bloco A – Campus 1. Contato 

Setor de Diplomas: 47 3321-0294 ou diplomas@furb.br. 

 

 

 

 

mailto:diplomas@furb.br


Perguntas Frequentes – Colação de Grau FURB 

 
 
 

5) A Colação de Grau Institucional tem algum custo para o aluno? 

A FURB oportuniza a todos os formandos da graduação participar do ato solene 

de colação de grau sem qualquer custo adicional, na data e hora propostas no 

calendário de formaturas divulgado no site da Universidade. 

 

6) É possível colar grau em outra data, com cursos de outro Centro? 

Não, o formando deve colar grau na data e horário especificados no calendário 

de formaturas, juntamente com todos os formandos do seu curso/Centro.  

Cada Centro possui uma data definida para sua solenidade, onde os cursos sob 

sua responsabilidade colarão grau. 

 

7) O ensaio geral da colação de grau é obrigatório? 

Sim, pois é neste momento que os formandos receberão todas as informações 

(horários, roupas, postura, sequencias) e também os convites para seus 

convidados da solenidade. 

 

8) Quantos convites cada formando recebe para a solenidade de colação de grau? 

O número de convites depende do número total de formandos, definido 

somente na véspera do ensaio.  

Como habitualmente as solenidades são realizadas no Teatro Carlos Gomes ou 

Don Concept Hall, são, normalmente, 06 convites por formando, incluindo 

crianças maiores de 3 anos.  O Formando não precisa de convite. 

Durante a pandemia o número de convites pode sofrer alteração em virtude dos 

decretos de limitação de público. 

 

9) Quando acontece a prova das becas? 

Será informado aos formandos, por e-mail e através da comissão de formatura, 

o período e local para a prova de becas, que serão emprestadas sem custo. 
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10) Qual roupa devo usar no dia da colação de grau? 

Para mulheres: Roupa preta sem volume. Sapato preto e meia fina preta. Para 

homens: sapato preto, camiseta preta (sem gola), calça comprida preta e meia 

social preta.  

 

11) Quanto tempo antes do início da solenidade devo chegar ao local? 

Os formandos devem chegar ao local da solenidade com 03 horas de 

antecedência do início da mesma, para receber as orientações finais, vestir a 

beca e tirar as fotografias. 

 

12) Quanto tempo dura a solenidade de colação de grau? 

As cerimônias da colação de grau tem início pontualmente no horário definido 

em Calendário, independentemente de quem esteja presente. Estão projetadas 

para durar aproximadamente, de 90 a 120 minutos, dependendo do número de 

formandos. 

 

13) Existe algum lugar reservador para os pais na plateia do Teatro? 

Sim. Serão reservados 02 lugares para cada formando, para acomodar os 

pais/representantes ou pessoas especiais definidas pelos formandos, até 20 

minutos antes de iniciar a solenidade. Após este horário os lugares serão 

liberados para os demais convidados. 

 

14) Quem compõe a mesa na solenidade de colação de grau? 

A composição da mesa de honra é de responsabilidade do Cerimonial e Protocolo 

da FURB, através do Setor de Eventos e Formaturas, devendo obedecer à ordem 

de Precedência e sendo composta por autoridades municipais, gestores da 

Universidade (Reitor(a), Diretores(as) de Centro, Pró-Reitores(as)), Órgãos de 

Classe, Coordenadores(as) de Curso e Homenageados(as). 
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15) Quem vai fazer a entrega do meu canudo? 

A entrega é feita pelos(as) Diretores(as) de Centro ou seus representantes. Os 

formandos cujos familiares tenham vínculo com a Universidade, poderão ser 

convidados para proceder à entrega do respectivo canudo, mas deverão 

identificar-se junto ao Cerimonial e Protocolo da FURB com antecedência. 

 

16) Existe música individual para a colação? 

Não, nas solenidades institucionais a música do ato da colação do grau é 

escolhida aleatoriamente pela empresa organizadora, parceira da Universidade. 

As turmas devem sim escolher uma música para a entrada dos formandos no 

local da solenidade, que será executada enquanto os alunos descem a rampa de 

acesso e sobem ao palco. 

 

17) Quem fará as fotos da colação de grau? 

As fotos no dia da colação de grau serão de responsabilidade da empresa que 

organizará a solenidade, conforme Edital de Credenciamento. 

 

18) Como é a beca usada na colação de grau da FURB?  

Na solenidade oficial de colação de grau, todos os formandos deverão trajar beca 

na cor preta com jabeaux (espécie de babador localizado na parte da frente da 

beca) branco, faixa na altura da cintura na cor dourada e capelo na cor preta, 

com aplicação de bordado com o logotipo da Universidade na cor dourada. O 

uso da faixa dourada e do bordado do logotipo no capelo, foram instituídos em 

2011 como beca institucional, obrigatória à todos os formandos da solenidade 

institucional. 

 

19) A missa é obrigatória? Teríamos que pagar a cerimonia ou a FURB cobre? 

A Universidade é responsável somente pela solenidade de colação de grau. 

Missa e Baile são eventos opcionais que estão sob a responsabilidade dos 

formandos, quando for de seu interesse. 
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COMISSÃO DE FORMATURA 

 

1. É obrigatório ter comissão de formatura? 

Sim, mesmo para turmas pequenas, pois estes alunos representarão o curso em 

decisões da solenidade de colação de grau. 

 

2. Quando e como definir a comissão de formatura? 

A partir da terceira fase e até, no máximo, no início do último semestre, cada 

turma de formandos deverá indicar uma comissão de formatura que será 

integrada pelos alunos. Essa escolha deve ser feita mediante votação, em sala de 

aula. 

 

3. Qual a composição necessária para a comissão de formatura? 

A comissão de formatura poderá ter a seguinte composição: 

• Presidente: Representará a comissão de formatura junto à FURB, 

coordenará as reuniões e supervisionará as atividades dos demais membros 

da comissão. 

• Vice-Presidente: Auxilia o presidente e assume as atribuições do mesmo, na 

sua ausência.  

• Tesoureiros: Indica-se duas pessoas, e estes deverão gerenciar e administrar 

os recursos financeiros da comissão de formatura, apresentar balancetes 

mensais e determinar as autorizações de despesas, que deverão conter a 

assinatura do tesoureiro e do presidente. 

• 1º Secretário: Redigirá e assinará a ata de cada reunião da comissão de 

formatura e das demais reuniões, sendo responsável pelos documentos 

referentes à comissão de formatura. 

• 2º Secretário: Responsável pelo contato direto com os colegas formandos, 

divulgará e promoverá as atividades da comissão de formatura e receberá 

as críticas e sugestões dos demais formandos da sua turma. 
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4. Qual o perfil da comissão de formatura? 

A comissão de formatura deverá ser composta por pessoas dinâmicas, 

disponíveis, responsáveis, criativas, de bom planejamento e interessadas em 

acompanhar todo o processo e encaminhamentos necessários para a cerimônia 

de colação de grau. 

 

5. Como formalizar a comissão de formatura? 

A ata ORIGINAL da reunião para a Composição de Comissão de Formatura 

(modelo disponível em www.furb.br/formaturas) deve ser entregue ao setor de 

Eventos e Formaturas da FURB, localizado na sala F-201 do Campus 1, das 8 às 

18 horas. 

 

6. Até quando podemos entregar a ata de comissão de formatura? 

A ata da comissão de formatura devidamente preenchida e assinada por todos 

os formandos deve ser entregue até o início do semestre de conclusão do curso. 

 

  

http://www.furb.br/formaturas
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LEITURAS, DISCURSOS E HOMENAGENS 

 

1. Quais são as leituras obrigatórias na Colação? 

Requerimento, Juramento, Mensagem dos oradores, Homenagem aos Mestres, 

Homenagem aos Pais e discurso de um Paraninfo. 

 

2. O que é o requerimento? 

É feito por um formando, na tribuna, em nome de todos que estão colando grau. 

Trata-se de um texto padrão (modelo disponível no site), onde o formando 

solicita ao Reitor(a) a autorização para a colação do grau. O aluno aguarda o 

deferimento do(a) Reitor(a), agradece e retorna para o seu lugar. 

 

3. Quem é o requerente, e como o escolher? 

Formando, escolhido pelos colegas, que deve ter uma boa dicção para a leitura 

do requerimento de outorga do grau ao reitor(a). (Modelo disponível em 

www.furb.br/formaturas).  

 

4. O que é o juramento? 

Trata-se de um texto padrão (modelo disponível no site). É proferido por um 

formando por curso (a exceção das Engenharias que possuem o mesmo 

juramento, e os cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação que 

juram juntos). 

O juramentista dirige-se à tribuna e, com o braço direito estendido, lê o 

juramento até o final, enquanto os demais, de pé, também com o braço direito 

entendido apenas acompanham com muita atenção. No final do juramento, 

todos repetem a frase: ASSIM NÓS PROMETEMOS. 

Quando há mais de um curso, o último juramentista deve aguardar na tribuna o 

pronunciamento do(a) Reitor(a), agradecer e então retornar ao seu lugar. 

 

 

http://www.furb.br/formaturas
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5. Quem é o juramentista, e como o escolher? 

Formando, escolhido pelos colegas, que deve ter uma boa dicção para a leitura 

do juramento oficial. Dirige-se à tribuna e, com o braço direito entendido, lê o 

juramento, enquanto os demais, de pé, também com o braço direito entendido 

acompanham com muita atenção. No final todos repetem: ASSIM NÓS 

PROMETEMOS. 

 

6. O que é a mensagem dos oradores? 

É um texto elaborado pelos próprios formandos com limite de 5 minutos, sob a 

conferência da Universidade. Pode ser proferido por um ou dois formandos ao 

mesmo tempo, que representam todos os formandos da colação de grau.  

O orador, em seu discurso, deve fazer menção à importância da vida acadêmica, 

e da trajetória dos formandos, em um resumo sobre todos os momentos vividos 

na Universidade e as expectativas para o futuro profissional. 

 

7. Quem é o orador, e como o escolher? 

Formando, escolhido pelos colegas, que deve ter uma boa dicção, escrever o 

discurso, submetendo-o aos formandos e ao Setor de eventos, até 15 (quinze) 

dias antes da solenidade de colação de grau. Apenas um discurso será proferido 

por até dois oradores, independentemente da quantidade de cursos. A definição 

será feita em reunião com o setor de Eventos e Formaturas da FURB. 

 

8. O que é a homenagem aos mestres? 

É um texto elaborado pelos próprios formandos com limite de 5 minutos, sob a 

conferência da Universidade. Pode ser proferido por um ou dois formandos ao 

mesmo tempo, que representam todos os formandos da colação de grau.  

A homenagem aos mestres, como o próprio nome diz, traz uma mensagem de 

agradecimento ao papel dos mestres na trajetória dos formandos durante a 

graduação. Após a homenagem, caso seja consenso entre todos os cursos e 

formandos, poderão ser entregues placas de homenagem aos mestres – custo 

de responsabilidade dos formandos. 
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9. O que é a homenagem aos pais? 

É um texto elaborado pelos próprios formandos com limite de 5 minutos, sob a 

conferência da Universidade. Pode ser proferido por um ou dois formandos ao 

mesmo tempo, que representam todos os formandos da colação de grau.  

A homenagem aos pais, como o próprio nome diz, traz uma mensagem de 

agradecimento ao papel dos pais, presentes e ausentes, na vida dos formandos.  

Após a homenagem, cada formando receberá 01 rosa para entregar aos pais ou 

pessoas especiais que estão sentadas nos locais reservados na plateia. A rosa 

trata-se apenas de um símbolo e representa o carinho do formando por seu 

familiar. Não são entregues rosas adicionais. 

 

10. Quem é o leitor das homenagens aos mestres e aos pais, e como escolher? 

São formandos, escolhidos pelos colegas, que deve ter uma boa dicção, escrever 

o discurso, submetendo-o aos formandos e ao Setor de eventos, até 15 (quinze) 

dias antes da solenidade de colação de grau. Apenas um discurso será proferido 

por até dois formados, independentemente da quantidade de cursos. A 

definição será feita em reunião com o setor de Eventos e Formaturas da FURB. 

 

11. Quem é o paraninfo, e como o escolher? 

O paraninfo é uma personalidade com destaque no âmbito do corpo científico 

da área de atuação dos formandos, fazendo parte ou não do corpo docente da 

Instituição. O paraninfo deverá ser escolhido mediante votação entre os 

formandos, sendo que deverá ser escolhido 01 para cada curso. Caberá à 

comissão de formatura comunicar ao paraninfo a escolha do seu nome. 

Somente 01 Paraninfo fará uso da palavra na solenidade de colação de grau, em 

nome de todos os homenageados. A definição será por sorteio, em reunião com 

o setor de Eventos. 
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12. Quem é o patrono do curso ou da turma, e como o escolher? 

O patrono é o profissional no qual os formandos se inspiram. Preferencialmente, 

deve ser um profissional da mesma área dos graduandos. O patrono não fará uso 

da palavra na Solenidade de Colação de Grau. 

São os formandos do curso ou da turma que elegem o patrono, que poderá, ou 

não, ser do quadro de servidores da FURB.  

O patrono é um profissional que se destaca do corpo científico da área do curso 

ou profissão, de reconhecida competência e padrão de referência na área 

específica de conhecimento. É uma pessoa muito próxima dos formandos, que 

sempre esteve presente em momentos especiais. 

 

13. Quem são o amigo e o nome de turma, e como o escolher? 

Em geral, é uma homenagem a alguém que manteve ou mantém prestígio 

incondicional junto à turma e que a denominará. Somente autorizada se houver 

um único curso na solenidade. 

 

14. Após escolhidos, temos que avisar os homenageados? 

Sim. Os formandos tem que convidar/avisar seus homenageados que eles foram 

escolhidos. A Universidade envia um e-mail aos homenageados mas o correto é 

os formandos avisarem. A forma de como avisá-los fica a critério e criatividade 

de cada curso. 

 

  



Perguntas Frequentes – Colação de Grau FURB 

 
 
 

 

CONVITES 

 

1. É obrigatório fazer foto convite / convite turma? 

Não é obrigatório mas, a turma que fizer deve entregar duas cópias impressas 

do convite para a FURB (uma para o(a) Reitor(a) e uma para o(a) Diretor(a) do 

Centro). 

 

2. A FURB indica alguma empresa para confecção de convites? 

Não. A FURB apenas orienta os formandos a fazerem vários orçamentos. 

 

3. A empresa para a confecção e impressão dos convites fica a critério dos 

formandos? 

Sim, cabendo a estes a expedição dos mesmos, mas todo o material a ser 

impresso pela comissão de formatura, deve ser, obrigatoriamente, encaminhado 

à apreciação e aprovação do Setor de Eventos e Formaturas, vinculado à 

Coordenadoria de Comunicação e Marketing da FURB, localizado na Sala F-201 

do Campus 1. 

 

4. É obrigatório colocar o nome da FURB no convite? 

Sim, e além do nome completo da FURB e da logo da Universidade, deve constar 

nome completo do Curso, do Centro, das autoridades administrativas, o 

juramento, o corpo docente, e nome completo dos formandos sem abreviações. 

 

5. Onde consigo as informações para colocar no convite? 

O site da FURB traz muitas informações, como nomes completos e corretos das 

autoridades acadêmicas e os juramentos. Mas, alguns itens como corpo docente, 

devem ser consultados com os Departamentos ou com a Divisão de Registros 

Acadêmicos. 

 


