
Orientações a todos os alunos
que estão em fase de conclusão

de seu curso de graduação
na Fundação Universidade Federal

de Rondônia (UNIR)

(69) 2182.2047
cerimonial@unir.br

Av. Presidente Dutra, 2965, Centro
Porto Velho|RO - CEP: 76801-974

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL DE RONDÔNIA

COLAÇÃO
DE GRAU



Colação de Grau
    A colação de grau é um ato oficial da Universidade, 
sendo oferecida gratuitamente a todos os alunos que 
completam as exigências necessárias para receber o título 
de graduado/licenciado. 
    Na UNIR existem dois tipos de colação de grau: I) Solene 
Integrada: realizada com a participação de todos os cursos 
do mesmo Núcleo ou Campus; e II) Especial: efetuada 
quando o aluno por motivo justificado e devidamente 
comprovado não conseguir comparecer ou se fizer 
representar.
    A data e o local da solenidade de Colação de Grau são 
definidos pela Reitoria, obedecendo o prazo estabelecido 
em portaria específica. As informações são divulgadas na 
página da UNIR e no Portal Acadêmico.

Vamos entender quais são essas
providências que o aluno deve realizar:

Por onde começar?

>> Verificar com o departamento se as disciplinas, estágios, 
ENADE e demais atividades exigidas para a finalização do 
curso estão integralizadas. Para que não faltem disciplinas 
ou horas que possam dificultar a finalização de seu curso;

>> Ficar atento a todos os prazos, para isso acompanhe o 
Calendário Acadêmico da UNIR;

>> Realizar e acompanhar o pedido de Colação de Grau;

>> Formar uma comissão de Conclusão de Curso. Sendo 
escolhido um presidente, que irá participar das reuniões e 
terá autonomia para decidir e representar os interesses 
dos alunos.

Para ajudar nesse momento você contará com o auxílio da 
Comissão de Cerimonial do seu Núcleo/Campus e da 
Assessoria de Cerimonial e Protocolo da UNIR, eles 
oferecerão apoio antes e durante o evento.

Definição dos títulos:

Paraninfo – Docente padrinho da turma. É escolhido como 
forma reconhecimento e gratidão na formação acadêmica da 
turma. 

Patrono – Pessoa que colaborou de alguma forma com a 
turma.

Nome da turma – Pode ser uma pessoa viva ou falecida ou 
alguma frase.

Homenageado –  Pessoa que no cotidiano das relações 
acadêmicas e administrativas, tiveram mais proximidade e 
afinidade com a turma de concluíntes.

A sua missão ainda não acabou, “grandes poderes, 
exigem grandes responsabilidades” então vamos lá:

>> Participar das reuniões e ensaio promovidos pela 
Assessoria de Cerimonial e Protocolo;

>> Informar os telefones do presidente da comissão de 
Colação de Grau;

>>Escolher o Paraninfo, Patrono, Nome da turma, 
Professores homenageados, orador e juramentista;

>>Convidar todos os homenageados e confirmar sua 
presença, garantindo a presença deles na solenidade;

>> Certificar que a empresa contratada (becas) irá 
disponibilizar gratuitamente as vestes talares dos 
professores que irão compor mesa;

>> Informar o nome das empresas contratadas;

>> Chegar ao local do evento com 1h30 de antecedência;

>> Assinar a Ata de frequência da solenidade.
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