
 

 

 

 

MANUAL DE FORMATURA 

FormaFABE 
 

 

Caro Acadêmico(a): 

 

A Formatura é uma cerimônia festiva de conclusão de um curso. Representa uma 

grande conquista para os alunos e com ela compartilham a alegria com os familiares e amigos. 

Expressa também o reconhecimento para aqueles que de várias formas contribuíram para 

essa vitória. 

 

A Colação de Grau é um ato oficial, solene e público, que indica a conclusão de um 

curso superior e tem caráter obrigatório para a expedição do diploma. O grau é conferido pelo 

diretor ou por autoridade acadêmica por ele delegada e simboliza o conjunto de direitos e 

deveres de um bacharel, licenciado ou tecnólogo. 

 

A FABE - Faculdade da Associação Brasiliense de Educação realiza atos de Colação 

de Grau em duas diferentes modalidades: 

 

Colação de Grau em Gabinete: A Colação em Gabinete é a cerimônia organizada 

inteiramente pela Instituição e reúne formandos de diversos cursos, em data estabelecida e 

divulgada pela IES. Cabe ao Diretor ou alguém por ele delegado, na presença de, no mínimo, 

2 (dois) professores e a Secretaria Acadêmica conferir grau ao acadêmico que não o tenha 

recebido em sessão solene pública. O formando poderá fazer-se representar por outra pessoa, 

mediante procuração pública, não sendo necessário o uso de vestes talares (toga e barrete).  

 

Colação de Grau Solene Pública – FormaFABE: A Colação Solene é a cerimônia 

prevista em data de calendário acadêmico e coordenada pela Instituição e a empresa externa 

contratada pelos formandos, reunindo nesta todos os interessados concluintes dos diversos 

cursos da IES. 

 

Os atos de colação de grau serão requeridos previamente, junto ao Protocolo 

Acadêmico da Instituição, em datas, horários e prazos estabelecidos em calendário 

acadêmico. Após a efetivação do pedido, a comissão de formatura se reunirá com a Secretaria 

Acadêmica para tomar conhecimento das instruções sobre a solenidade (Manual de 

Formatura) e outras informações que se fizerem necessárias.  

 



 

 

 Antes de finalizado o contrato do grupo de formandos com a empresa externa de 

formaturas, essa minuta deverá passar pela Secretaria Acadêmica para avaliação e 

deferimento.  

  

Após a definição da empresa externa contratada, quando for o caso, todos os 

preparativos, como material de divulgação, comunicações e todo documento que diz respeito 

à colação de grau, passará por avaliação da Secretaria Acadêmica para que se realize os 

ajustes necessários e tudo fique conforme o padrão da Instituição. 

 

O convite de formatura deverá ter modelo aprovado pela Instituição, visado pela 

Secretaria Acadêmica. 

 

Para a Colação de Grau Solene Pública – FormaFABE, definidos os cursos que 

possuem concluintes no semestre/ano, serão feitas reuniões para orientar os procedimentos, 

como escolha do nome da turma (representante da IES ou da comunidade), do paraninfo, 

homenageado (professor ou funcionário da IES) do orador e o juramentista por curso. 

 

Os discursos ou manifestações na cerimônia de Colação de Grau do(s) orador(es) e do 

paraninfo serão curtos e não deverão exceder os 5 (cinco) minutos cada um. 

 

 São considerados aptos à Colação de Grau Solene Pública - FormaFABE os 

formandos que estiveram com sua vida acadêmica regularizada, referente a documentação, 

carga horária total do curso, carga horária das atividades complementares, apresentação do 

Trabalho de Conclusão de Curso, Projetos Integradores e Estágio Supervisionado, conforme 

estabelecido para o curso. 

 

 Para a realização da Colação de Grau Solene Pública - FormaFABE - deverão ser 

observadas as condições do local escolhido e as determinações legais de segurança dos 

formandos, da equipe técnica da Instituição e da Empresa Contratada. 

 

Na solenidade de Colação de Grau Solene Pública – FormaFABE, é permitida a figura 

do homenageado conforme segue: 

 

I - Quando o homenageado for professor, esse deverá estar no exercício da docência 

na Instituição e usará toga. 

 

II - Os cidadãos homenageados (governadores, ministros, senadores, deputados, 

prefeitos, vereadores, representantes de entidades de classe e personalidades de reconhecida 

competência e importância na sua área de atuação) poderão fazer parte da mesa diretiva, com 

uso de vestimenta comum. 

 



 

 

III - Na Instituição está permitida a figura do funcionário homenageado, se a turma de 

formandos assim optar. Nesse caso, o funcionário fará uso de vestimenta comum. 

 

A entrega do diploma ao formado é prerrogativa do paraninfo de cada curso, 

independentemente de quantos cursos compuserem o grupo de formandos. 

 

No caso dos formandos com parentesco de primeiro grau com professores ou 

funcionários da Instituição (pais, irmãos, esposo, esposa), no exercício da função, esses 

poderão receber deles seu diploma. 

 

Durante a cerimônia de colação de grau, só poderão ser entregues diplomas e láureas 

acadêmicas. 

 

 Caberá à Secretaria Acadêmica e à Direção da FABE decidir sobre questões que não 

estão dispostas ou disciplinadas nesta Instrução Normativa. 

 

 

Marau, 25 de março de 2019. 

 

 

 

Ernani Luís Welter 

 

 

 

 

 

 


