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APRESENTAÇÃO 
 
 

Conforme Art. 62 do Regimento Geral da URI, a 

Colação de Grau é um ato oficial realizado em sessão 

solene e pública, de caráter obrigatório, em dia e horário, 

previamente fixados pelo Reitor. 

Este Manual tem o objetivo de fornecer maiores 

informações ao acadêmico/formando, especialmente, 

complementando aquelas que constam no Manual 

Acadêmico da Instituição. 
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PROVIDÊNCIAS INDIVIDUAIS LEGAIS 

 
O acadêmico formando deverá protocolar, junto à 

Secretaria Geral, uma solicitação de Estudo de Currículo e 

também a solicitação de Colação de Grau 

(RESnº027/CAEN/2003), no penúltimo semestre do curso–

mês de abril (para quem conclui o curso no final do segundo 

semestre do ano) e mês de setembro (para quem conclui o 

curso no primeiro semestre do ano). 

Não poderá participar do ato de Colação de Grau, 

ainda que de forma simbólica, o acadêmico que não estiver 

com sua vida acadêmica regularizada: integralização do 

curso, documentação completa, realização de prova 

ENADE, se for o caso. 

Para o encaminhamento do processo de diploma, a 

Secretaria Geral verifica a documentação exigida por 

ocasião da primeira matrícula:a pasta do formando deverá 

conter documentação atualizada (RG e certificação do 

exército inclusive).  

Além disso, deverá apresentar certidão original de 

quitação eleitoral(requerida junto ao cartório de sua zona 

eleitoral ou pelo site  www.tse.jus.br– caso tenha 
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acontecido alteração na zona eleitoral, apresentar também 

cópia do novo título). 

Em caso de razões justificáveis, que realmente 

impeçam o acadêmico de colar grau na solenidade 

pública,Colação de juntamente com a turma, ele formalizará 

a solicitação de Grau em Gabinete que deverá ser 

protocolada(junto à solicitação de colação) na Secretaria 

Geral e deferida pela Direção do Campus e Reitoria. 
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COMISSÃO DE FORMATURA 

 

 A comissão de formatura será constituída de forma 

democrática, integrada por acadêmicos da turma e 

Coordenador do Curso, membro nato da referida comissão. 

 Essa comissão servirá como ponto de ligação entre 

os formandos, corpo docente, Secretaria Geral e Direção da 

URI - Campus Santiago. 

 Os nomes dos *membros da comissão de formatura, 

com os respectivos endereços eletrônicos e telefones 

deverão ser protocolados, junto à Secretaria Geral, na 

mesma ocasião em que for protocolado o documento com a 

solicitação de data para a realização da colação de grau. 

        *Possíveis alterações nessa comissão deverão ser 

comunicadas à Secretaria Geral. 

 Quando a turma tiver número reduzido de formandos, 

a comissão deverá buscar parceria para a sessão solene de 

Colação de Grau com outros cursos. 
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ESCOLHA DOS HOMENAGEADOS 
 

1. *PARANINFO – quem e como deverá ser escolhido? 

O(a) Paraninfo(a), normalmente, é um(a) professor(a) 

da área que mantém prestígio e afinidade com a 

turma e deverá ser escolhido por eleição direta(ou de 

forma consensual) pelos formandos. 

2. *PATRONO – quem e como deverá ser escolhido? 

O(a) Patrono(a) é um(a) profissional destacado(a) na 

área dos formandos quer pelo notório saber, quer 

pelos relevantes serviços prestados ao curso ou à 

turma e também deverá ser escolhido através de 

eleição direta (ou de forma consensual) pelos 

formandos. 

 *Apenas um Professor(a) por Curso e não por 

Turma (quando unirem-se mais de uma turma para  

colar grau) 

3. PROFESSORES HOMENAGEADOS – Os 

Professores Homenageados são escolhidos entre os 

profissionais do que ministraram aulas à turma em 

número máximo de oito (devido à formação da 

mesa). 
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4. FUNCIONÁRIO HOMENAGEADO – A critério da 

turma. 

 

Obs. Membros da Coordenação do Curso ou Direção 

da Instituição poderão estar entre os escolhidos. 

Caberá à Comissão de Formatura comunicar aos 

escolhidos a indicação de seus nomes para 

determinada homenagem.  Essa comunicação 

deverá ser feita a todos os homenageados de forma 

conjunta, em um só momento,  e dentro da sala de 

aula. As comemorações NÃO poderão estender-se a 

outras dependências da Instituição, sendo proibido o 

uso de fogos de artifício e objetos que emitam sons 

estridentes como as vuvuzelas, apitos, cornetas e 

similares. 

Festas de comemoração, nesse sentido, devem 

ocorrer fora do horário e espaço da Universidade 

(caso isso não seja respeitado, poderão ser 

aplicadas medidas administrativas cabíveis). 

                Os Professores Homenageados ocuparão  lugar   à 

         mesa de honra e deverão usar as vestes talares. 
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ESCOLHA DO JURAMENTISTA E ORADOR 
 

Considerando o perfil diferenciado de cada formando, 

na escolha do juramentista deve-se ter o cuidado de optar 

por um colega que possua boa dicção, fluência verbal, que 

seja desinibido e goste de falar em público (O juramento 

padrão é fornecido pela Secretaria Geral). 

O orador deve ser uma pessoa responsável e apta 

para elaborar um discurso à altura da importância da 

solenidade. 

Não deve esquecer que a fala será para um público 

que estará também avaliando as competências adquiridas 

no curso. 

 Esse discurso não é apropriado para encenações ou 

brincadeiras relacionadas aos colegas, evidenciando 

características pessoais. É sim o momento de enaltecer a 

conquista e importância do curso. 

Importante respeitar o tempo máximo de sete 

minutos, considerando que a platéia será composta, 

também, por pessoas idosas e crianças. 
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O discurso deverá ser enviado à Secretaria Geral 

(secretaria@urisantiago.br) até uma semana antes da 

Colação, tendo em vista a necessidade de revisão e 

sugestões de adequação linguística. A Secretaria informará 

o nome do Presidente do ato de Colação de Grau, que 

deverá ser citado no discurso do orador. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretaria@urisantiago.br
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CONVITES 

 

A elaboração do convite compete à Comissão de Formatura 

que deverá submeter à apreciação da turma e à revisão da 

Secretaria Geral da URI no que diz respeito à correção gramatical 

e componentes obrigatórios do referido convite tais como: 

1. Logomarca da URI de forma destacada na capa (e não na 

contracapa) do convite (item obrigatório em todos os 

materiais) 

2. Data, hora (padrão no Campus) e local da cerimônia de 

Colação de Grau e do ato litúrgico. 

3. Reitor e Pró-Reitores da URI 

4. Direção da URI – Campus de Santiago 

5. Chefe do Departamento do respectivo curso 

6. Coordenador do Curso 

7. Paraninfo(a) 

8. Patrono(a) 

9. Professores Homenageados (até 8 professores) 

10. Funcionário Homenageado (se houver) 

11. Orador(a) 

12. Juramento e Juramentista 
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13. Nome dos formandos em ordem alfabética 

14. Filiação e naturalidade de cada formando 

 

A Comissão de Formatura deverá solicitar o juramento e o 

nome das autoridades acadêmicas à Secretaria Geral. 

 

Será de responsabilidade da comissão, enviar convites aos 

Coordenadores de Curso, Professores e homenageados. 

Também deverá enviar de 8 (oito) a 10 (dez) (conforme as 

peculiaridades de cada curso) exemplares de convites(com 

envelopes) à Secretaria Geral - SAT para envio às 

autoridades. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

MANUAL DO FORMANDO 
URI 

Santiago 

13 

 
 
 
 

DATAS, LOCAIS E HORÁRIOS 
 

 A Comissão de Formatura deverá solicitar a data para a 

Colação de Grau de sua turma, através de correspondência 

protocolada em nome da Direção Acadêmica, após ter verificado a 

disponibilidade de datas com a Secretaria Geral. Isto deve ser 

feito antes de qualquer acerto com empresas. 

 Os horários de formatura estabelecidos pela Direção deste 

Campus são: 18h30min. no inverno e 19h30min. no verão. 

 O local dos eventos deverá estar rigorosamente dentro das 

normas técnicas de segurança e proteção contra incêndio. Isso 

deve ser observado pela Comissão de Formatura, no ato da 

assinatura do contrato e, posteriormente, próximo à data de 

realização da solenidade e do baile se for o caso ( Deverá ser 

solicitada a vistoria ao  Corpo de  Bombeiros, tendo em vista as 

alterações que possam ocorrer em ocorrer em função da 

decoração do local)        

 Os eventos que forem realizados no Salão de Atos ou no 

Auditório da URI deverão ser agendados com antecedência no 

setor de eventos que funciona junto ao gabinete dos diretores da 

URI SAT. 
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           O Salão de atos comporta 430 pessoas e o Auditório 

comporta 140 pessoas e pode ser usado para atos de Colação de 

Grau de turmas com número reduzido de formandos.  

  

Os atos litúrgicos devem ser marcados para datas acordadas pela 

turma e, devido à intensa agenda dos diretores do Campus, serão 

acompanhados pelos Coordenadores, Paraninfos e/ou Patronos 

de cada turma e Professores que tiverem disponibilidade para 

isso.  

 

 

O respeito ao horário das cerimônias deverá ser observado, 

rigorosamente, tanto pelo formando quanto pelas autoridades 

que farão parte da mesa. 
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VESTES TALARES 

 

 A comissão de formatura, por ocasião da contratação de 

empresas especializadas, deverá incluir no contrato o aluguel de 

vestes talares (togas, faixas, capelos) para todos os formandos. 

 A Empresa contratada deverá disponibilizar as vestes 

talares aos professores que compõem a congregação do Curso, 

cuja participação na cerimônia é considerada tarefa inerente à 

responsabilidade acadêmica, seja ele homenageado ou não.  

 As vestes talares têm detalhes em cores diversas, a fim de 

diferenciar os cursos: 

Administração – azul cobalto 

Agronomia- azul cobalto 

Arquitetura – azul cobalto 

Ciências Biológicas – azul celeste 

Ciência da Computação – azul celeste 

Ciências Contábeis – azul celeste 

Direito – vermelho                                    Enfermagem - verde 

Farmácia – amarelo                              Educação Física – verde 

História – roxo                                           Psicologia - verde 

Letras – roxo               Matemática – roxo 
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Pedagogia – roxo 

 

 

FOTOS E FILMAGENS 

 

 Cada comissão de formatura será responsável pela 

contratação de profissionais de fotografias e filmagens. 

 Da mesma forma, caberá à comissão de formatura a 

contratação de serviços relativos à decoração do local, bem como 

a colocação de telões, ficando a execução dos mesmos e suas 

despesas ao encargo do contratante. 

 Sessões de filmagens e fotos anteriores à Colação de 

Grau devem ser marcadas em horário extra-aula ou combinado 

junto à coordenação do curso. Caso seja realizado na instituição, 

deverá ser requerido o local, antecipadamente, à direção.  
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CERIMONIAL E PROTOCOLO 

 

 O ato de Colação de Grau deverá ser presidido pelo Reitor, 

ou Diretor de Campus por ele delegado. 

 Toda a organização acadêmica da solenidade compete, 

exclusivamente, à Universidade, através da Secretaria Geral. 

 Antes do início de cada cerimônia, será executado, 

obrigatoriamente, o Hino Nacional. Ao final da solenidade, o Hino 

do Rio Grande do Sul. 

 O Mestre de Cerimônias* é designado pela instituição e 

cabe à Secretária Geral fornecer-lhe o protocolo que deverá 

nominar as autoridades de forma hierárquica.  

 *Quando a comissão de formatura contrata um mestre de 

cerimônias, deverá comunicar com antecedência mínima de trinta 

dias à Secretaria Geral. 

 Ao Mestre de Cerimônias caberá a responsabilidade de dar 

sequência ao ato, realizando a leitura da ata e chamada nominal 

dos formandos em ordem alfabética, assessorado pela Secretária 

Geral do Campus. 

 Casos excepcionais de alteração de protocolo, como 

homenagens póstumas e *acompanhamento da Colação de Grau, 
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por exemplo, somente serão analisadas quando protocolada 

solicitação com, no mínimo, 15 dias de antecedência. 

 Durante a leitura do nome do aluno, bem como a 

naturalidade , filiação e  a imposição do capelo, solicita-se que as 

produtoras contratadas retirem o fundo musical (solicitação válida 

aos familiares e convidados que, nesse momento, não devem 

fazer manifestações ruidosas) pois as palavras proferidas deverão 

ser ouvidas de forma clara e sem que haja interferências no 

objetivo da solenidade. 

Após a imposição de grau, no momento do retorno do 

formando ao grupo, não será oferecido tempo para abraços e 

comemorações entre os colegas, sempre lembrando que a 

solenidade é pública e ainda há colegas que estão esperando 

serem chamados (além disso, os que se movimentam para 

cumprimentar àquele colega poderão estar atrapalhando o 

próximo chamado que precisa deslocar-se até a mesa de honra). 

A Homenagem aos pais deverá ser feita após a fala do 

Presidente da Solenidade, antes do Hino do Rio Grande do Sul e 

da foto oficial dos formandos. 

Durante a execução dos hinos, não se deve virar para a 

bandeira, pois os símbolos nacionais são pares, não há 

precedência  nem hierarquia sobre eles. Portanto, os 

componentes da mesa e os formandos deverão ficar virados para 
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o público em atitude de respeito (também, não há necessidade de 

retirar o capelo) 

É vedado “discurso” na Homenagem aos Pais, somente 

uma fala introdutória que o próprio Mestre de Cerimônias poderá 

fazer. De acordo com a decisão dos formandos, se houver fala, 

será feita pelo mestre de cerimônias(informada com a 

antecedência necessária ao protocolo), de forma concomitante 

com a exibição do vídeo; caso contrário, conterá áudio e imagens 

dispensando o mestre de cerimônias, podendo ainda em qualquer 

dos casos ser entregue a rosa exclusivamente a dois familiares, 

pois não é o momento dos cumprimentos em geral.  

Qualquer alteração não prevista neste Manual deve ser 

solicitada por escrito com, no mínimo, quinze dias de 

antecedência à colação. 
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OBSERVAÇÕES NECESSÁRIAS E IMPORTANTES 

1. AURI/SAT fornecerá à Empresa  uma logomarca que 

deverá ser colocada no púlpito de forma bem visível. 

2. Uma cópia da Colação de Grau, em DVD, deverá ser 

encaminhada à Assessoria de Comunicação URI, até 

cinco dias após solenidade, sem necessidade de 

edição. 

3. A taxa de pagamento do ECAD deverá ser recolhida 

antes da solenidade e fornecida uma cópia do 

documento comprobatório à Universidade em, no 

mínimo, 48 horas antes da Colação de Grau. 

4. Qualquer tipo de solicitação referente às formaturas 

deverá ser feita, por escrito, com antecedência 

mínima de uma semana. 

5. Pregos ou grampos, em espaços que venham a ser 

usados dentro da Universidade são expressamente 

proibidos. Caso isso ocorra o valor da restauração 

será repassado à empresa contratada ou à turma de 

formandos. 

6. Respeitar o patrimônio da instituição, sendo de 

responsabilidade da empresa ou dos alunos embalar 

e retirar do local  restos de flores e/ ou outros usados 

na decoração do ambiente. 

7. Fogos de artifício indoor estão proibidos. 
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8. A colocação da mesa principal seguira e do púlpito 

seguirá a orientação da Secretaria Geral deste 

Campus. 

9. Merchandising da empresa contratada não será 

permitido na solenidade acadêmica. 

10. Evitar colocação de luzes que dificultem a visibilidade 

dos componentes da mesa principal do palco. 

11. Não usar gelo seco na colação de grau. 

12. Não é permitida a entrada de empresas em sala de 

aula para apresentação ou demonstração de serviços. 

Isso somente poderá ser feito mediante autorização 

da Direção e Coordenação do Curso em sala indicada 

para esse fim. 

     USO DO SALÃO DE ATOS DA URI 

 

Não é permitido o uso da “chuva de prata”. 

 

Não é permitido portar ou ingerir bebida alcoólica 

durante a solenidade de formatura (especialmente no 

Salão de Atos) 

 

A empresa contratada deverá ter o cuidado para não 

usar  materiais  que danifiquem teto, paredes,pisos ou 

móveis dispostos no espaço. 
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LÁUREA ACADÊMICA 
 
 

A Láurea Acadêmica é um prêmio por mérito. Premiar um 
acadêmico por ter um excelente desempenho na 
Universidade. 
 
NORMAS PARA CONCESSÃO DE LÁUREA ACADÊMICA 

- URI –  Câmpus  de Santiago 
 

A Láurea Acadêmica é uma honraria de reconhecimento ao 
mérito acadêmico do aluno com desempenho destacado 
durante a sua formação em cursos de graduação da URI – 
Universidade Regional  Integrada do Alto Uruguai e das 
Missões –URI - Câmpus de Santiago 
A premiação realiza-se na forma de Diploma e é conferida 
pelo coordenador do curso na solenidade de colação de 
grau, seja ela pública ou em gabinete. 
 A Láurea Acadêmica será concedida ao acadêmico que 
obtiver a melhor média da turma. Servirá como critério de 
desempate, se isso ocorrer, a nota do TCC. Caso ainda 
persista o empate, a láurea será dada aos dois acadêmicos.   
A concessão da Láurea Acadêmica ficará sob a 
responsabilidade da Direção Acadêmica do Câmpus , a 
partir dos registros acadêmicos fornecidos pela Secretaria. 
                                                      

 
 

 


