
Resolução N° 022/2015

A Diretora da FAAL- Faculdade de Administração e Artes de Limeira, no uso das suas atribuições, 

considerando a necessidade de regulamentar as solenidades de colação de grau dos alunos 

concluintes dos cursos de graduação, RESOLVE:

Art.1° Colação de grau é ato oficial de conclusão de curso, a Faculdade de Administração e Artes 

de Limeira organiza junto a uma empresa especializada a sessão solene e pública, para a outorga 

do grau aos formandos, de acordo com o curso que tiver concluído, em dia e horário previamente 

fixados, sob a presidência do Diretor ou autoridade por ele designada por ato oficial.

Art.2° A colação de grau é obrigatória à conclusão do curso de graduação, não sendo dispensada a 

outorga de grau em nenhuma hipótese.

Art.3° São admitidas às solenidades de colação de grau os alunos concluintes de curso que tiverem 

cumprido integralmente todos os componentes curriculares exigidos.

§1° O cumprimento integral a que se refere o caput deste artigo compreende e incluí todas as 

disciplinas teóricas e práticas integrantes da matriz curricular, estágio supervisionado obrigatório, 

atividades complementares, atividades práticas exigidas, Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e 

tudo que integre o currículo.

§2° O ENADE é componente obrigatório dos cursos de graduação.

Art.4° As datas das solenidades de colação de grau são agendadas, pela secretaria acadêmica da 

FAAL.
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Art.5° A presença dos alunos concluintes de curso é obrigatória na solenidade de colação de grau 

nas datas estabelecidas no Calendário Acadêmico.

§1°. Em casos especiais, devidamente justificados por meio de requerimento, os concluintes que 

não colarem grau conforme os caputs deste artigo poderão fazê-lo na Colação de Grau Geral, 

perante público interno em dia e hora pré-estabelecidos formalmente pela FAAL.

§2°. Para o concluinte que não colar grau conforme especificado no caput e no § 1° deste artigo 

ser deferida a colação de grau antecipada ou posterior, mediante requerimento devidamente 

justificado.

§3° Fica vedada a participação na solenidade de colação de grau de que se trata o caput deste 

artigo, do concluinte que colar grau conforme os § 1°. e 2°

Art.6°. O requerimento de que se trata § 1° e 2° do artigo anterior será realizado em formulário 

próprio na Secretaria Acadêmica e encaminhado por trâmite interno, a Diretoria da FAAL para 

deliberação.

Art.7°. Compete a Secretaria Acadêmica da FAAL, por delegação da Diretoria, organizar a 

solenidade de colação de grau e estabelecer o elo entre a Faculdade, os formandos e a empresa

especializada em formaturas.

Parágrafo único. A Secretaria Acadêmica deverá encaminhar ao setor de cerimonial e Eventos, 

respeitando as datas estabelecidas por este setor, os documentos a seguir elencados, dentre 

outros julgados necessários:

I-relação oficial dos formandos

II-relação dos formandos participantes da colação de grau geral, antecipada ou 

posterior.



Art.8°. a FAAL é responsável pela organização da colação de grau junto a empresa escolhida, que, 

por sua vez, arcará com os custos da solenidade.

§1°. A FAAL distribuirá equitativamente entre os formandos o convite que dará acesso a 

solenidade de colação de grau.

§2°. Quanto aos serviços de fotografia, telão e filmagem durante a solenidade de colação de grau 

é responsabilidade da empresa contrata.

§ 3°. Correm por conta dos alunos concluintes do curso, em geral a cargo de uma comissão de 

formatura, itens como baile, ato religioso de ação de graças, confecções de convites, fotografias, 

filmagens, quadro de formaturas dentre outros serviços tidos como extraordinários e opcionais 

que possam integrar o conjunto da formatura festiva.

Art.9°. Normas e procedimento pormenorizados serão estabelecidos no Manual de Colação de 

Grau, aprovado pela Direção da FAAL.

Art.10°. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Art.12 Revogam-se as disposições em contrário e expressamente a Resolução n°09.2-001/2004

De 28 de outubro de 2004: a portaria Reitoria-FAAL n° 06/2007...

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Limeira 02 de Fevereiro de 2015

______________________________________

Profa. Ms. Silvia Helena Orlandelli da Silva

Diretora Geral (FAAL)


