
ORIENTAÇÕES AOS FORMANDOS DO PRIMEIRO SEMESTRE 
DE 2017. 

 
 
1 - HORÁRIO: As solenidades acontecerão em dias e horários 
diferentes (9 e 10 de Agosto de 2017 ), no Cine- Theatro Central. 
Nos dias da colação, os formandos deverão chegar ao Cine-Theatro 
Central com, pelo menos, uma hora e meia de antecedência. O 
cumprimento deste horário reside na necessidade da checagem de 
todos os formandos que realmente poderão colar grau, recebimento 
da beca, assinatura do termo de colação e também da organização 
fila da entrada. 
2 – CONCENTRAÇÃO: O local de concentração dos formandos 
será na galeria lateral ao Cine-Theatro Central (Galeria Ali Halfeld – 
haverá banner com a identificação por cursos). Este mesmo local 
será utilizado ao final da Colação, como referência para os 
cumprimentos. 
3 – JURAMENTO: O juramento, para cada Colação, será feito por 
um formando de cada uma das áreas. A escolha dos juramentistas 
será feita pela turma. 
4 – ORADOR: O orador, para cada Colação, será um formando de 
um dos cursos de sua área de conhecimento, sorteado previamente 
em reunião com os representantes de cada um dos cursos, feita no 
dia 19/07 na Diretoria de Imagem Institucional. A escolha do orador 
do curso sorteado será feita pela turma, e deverá ser encaminhado 
o nome para o Cerimonial por e-mail: cerimonial@ufjf.edu.br. 
5 – CADEIRAS PARA FAMILIARES: Cada formando terá direito a 
CINCO lugares, sendo dois Vips reservados no teatro nas fileiras 
iniciais conforme número de convidados por formandos, e, os 
demais (3) assentos serão considerados livres, podendo ser 
ocupados por qualquer convidado. Cumpre ressaltar que o Cine 
Theatro encontra-se em reforma e só terá o 1º andar disponível 
para assentos. 
6- CONVITES, INGRESSOS e BECAS:  Lembramos que os 
ingressos deverão ser retirados entre os dias 24 DE JULHO A 8 
DE AGOSTO, das 8h às 18h na Diretoria de Imagem 
Institucional da UFJF, localizada no prédio da Bibl ioteca 
Central. OS LUGARES MARCADOS SÓ ESTARÃO 
RESERVADOS ATÉ O INÍCIO DA CERIMÔNIA. AS BECAS 
SERÃO ENTREGUES NO DIA DA COLAÇÃO, por isso pedimos  
aos formandos que cheguem com pelo menos uma hora e  meia 
de antecedência para poderem receber as respectivas  becas .  
7 – DURAÇÃO DO EVENTO: Tempo previsto de 60 minutos. 



8 – USO DO CAPELO (CHAPÉU): Os formandos deverão en trar 
com o capelo na mão esquerda, colocando-o somente d epois 
do juramento e do ato de colação, feito pelo Reitor , junto ao 
aluno juramentista.  Os alunos não terão que devolver os capelos, 
que ficam como recordação. 
9 – CHAMADA AO PALCO: Os formandos serão chamados por 
curso, sendo lidos os seus nomes. Os mesmos, com o capelo na 
cabeça, receberão os cumprimentos do diretor e coor denador 
dos respectivos cursos e das autoridades presentes na mesa.  
10 – PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS: Caso haja 
algum convidado ou formando que seja portador de necessidades 
especiais, haverá espaços reservados para os mesmos. Favor 
entrar em contato com a equipe de cerimonial da UFJF, na Diretoria 
de Imagem Institucional pelo e-mail cerimonial@ufjf.edu.br 
11  – DIPLOMA: Será entregue após a cerimônia de Colação de 
Grau. Para recebê-lo, o formando deverá ter em mãos o protocolo 
de participação da Colação (entregue aos presentes no final da 
solenidade, pela equipe de Cerimonial); O nada consta da 
Biblioteca Central, será necessário apenas para aqueles que 
tenham algum tipo de débito ou pendência (verificar  no SIGA) . 
A não apresentação de algum dos documentos acima descritos 
inviabilizará a entrega do Diploma, que deverá ser requisitado na 
Central de Atendimento, após a Colação. 
12 – DEVOLUÇÃO DA BECA : As becas terão que ser devolvidas 
imediatamente após o término da colação, no 3º andar do teatro. 
13 – FOTOS E VÍDEOS: Não haverá envio de fotos e vídeos pelo 
correio. Caberá aos formandos realizarem os registros que acharem 
necessários, lembrando que caso haja fotógrafo, o mesmo não 
pode subir no palco e deverá realizar suas fotos sem flash. Haverá 
um Banner da UFJF afixado na frente theatro para registros.  
14 – NADA CONSTA BIBLIOTECA CENTRAL: Para que o aluno 
receba seu Diploma é necessário que ele regularize sua situação 
junto à Biblioteca Central. Aqueles que possuem algum tipo de 
débito ou pendência têm que solicitar este documento. Para checar 
se você se inclui neste grupo, basta acessar o SIGA  
Acadêmico .  
15- ALUNOS ESTRANGEIROS: Caso o aluno estrangeiro queira 
que o seu hino seja executado deve entrar em contato com a 
equipe do cerimonial.  
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: OS LUGARES VIPS SÓ 
ESTARÃO RESERVADOS ATÉ O INÍCIO DA CERIMÔNIA.   
Outras informações: (32) 2102-3966/ 2102-3968 – 
cerimonial@ufjf.edu.br   


