
 

Colação de Grau 

 

A Colação de Grau da Faculdade Santíssimo Sacramento - FSSS é o ato oficial, obrigatório, que certifica a conclusão 

de curso de graduação e confere grau acadêmico ao formando. 

 
Da Participação 

 
A participação na solenidade de Colação de Grau é direito do aluno que tenha integralizado a matriz curricular, 

constituindo requisito para certificação da conclusão do curso de graduação e respectiva conferência de grau. 

Considerar-se-á apto para Colação de Grau o aluno que: 

1- Tenha cumprido as exigências do curso: conclusão total da grade curricular, das atividades 

complementares/estudos independentes, de estágio, defesas de trabalhos (TCC) e regularidade com o 

Preenchimento do Questionário o e realização da Avaliação do ENADE (Exame Nacional de Desempenho do 

Estudante); 

2- Estiver em dia com a documentação pessoal; 

3- Estar adimplente com todos os setores da Faculdade. 

 
ATENÇÃO: 

• Pendências como notas, estágios, TCC, atividades complementares/estudos independentes e 
outros devem ser resolvidas no período letivo da realização da atividade. 

• Ter o nome no convite de formatura não quer dizer que o discente tenha cumprido a matriz 
curricular, nem que participará da solenidade de colação de grau. 

• Caso o aluno tenha sido selecionado para o ENADE e não compareceu, não justificou, e nem 
respondeu o questionário, não poderá colar grau, conforme prevê a Lei 10.861/04 em seu Art. 5º, 

§ 5º, que determina que o “ENADE é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação”. 

Definido pela legislação vigente estabelece que o não cumprimento de todos os componentes 

curriculares não dá fé de conclusão de curso, não pode colar grau, e conseqüentemente não pode 

receber diploma até que seja cumprido este requisito. 

 

 

Da Colação de Grau 
 

A Colação de Grau comporta duas modalidades: 
 

Colação de grau com solenidade, pública e solene: é presidida pelo(a) Diretor(a) Geral ou seu representante 
legal, na presença do(a)  Diretor(a)  Acadêmico(a)  e  Coordenador(a)  de  Colegiado  de  Curso, e será realizada 

em local estabelecido pela comissão de formatura, nesta cidade, na forma aprovada pela Faculdade. 
 

Colação de grau sem solenidade, em ato simples: na presença do Diretor (a) Geral e/ou do Diretor (a) Acadêmico (a), 

Coordenador (a) de Colegiado de Curso e do (a) Secretário (a) Geral, em ambiente interno da FSSS. 

 

As cerimônias de Colação de Grau (com e sem solenidade) serão conforme cronograma aprovado em reunião e publicado no site, 

 

Cronograma de Colação de Grau (Acesse aqui) 

Da Solicitação para Colação de Grau 
 

A solicitação para colação de grau far-se-á mediante requerimento impresso neste site (formulário próprio disponibilizado pela 
Instituição), e protocolado na Secretaria Acadêmica no setor de Atendimento ao Aluno, para ser apreciado pelos órgãos competentes 

da Instituição. 

 

O período para solicitar a colação de grau será publicado no Calendário Acadêmico e anexado no cronograma de colação de grau. 

 
O formando deve acompanhar o andamento do processo, pois o mesmo poderá ser deferido ou indeferido. 

 
Para ter acesso ao formulário de requerimento, após a leitura das normas acima, clique aqui. 

http://www.fsssacramento.br/arquivos/colacao/cronograma.pdf
http://www.fsssacramento.br/arquivos/colacao/requerimento.pdf

