
COLAÇÃO DE GRAU CONVENCIONAL

No início de cada período letivo, o Cerimonial  Universitário libera o agendamento das

colações de grau na modalidade convencional. Em Teresina é necessário um membro da

comissão dirigir-se ao Cerimonial Universitário para realizar o agendamento da colação

de grau, já nos demais Campi da Uespi o agendamento fica a encargo dos diretores de

cada unidade. Para efeitos de colação de grau, é considerada turma um número superior

ou igual a 10 formandos. Mais informações:cerimonial@uespi.br

Após a reserva da data pelas comissões de formaturas, solicitamos que os responsáveis

tragam um ofício  da empresa contratada se comprometendo em realizar  a cerimonia,

assim como, cumprir com as normas do Cerimonial Universitário da Uespi. 

Os coordenadores de cursos também devem enviar ao DCAD a lista de formandos aptos

a colarem garu,  com o nome completo  e o número de matrícula,  bem como, a data

solicitada no agendamento para a realização da solenidade. 

Quais os requisitos para participar da colação na modalidade convencional?

O aluno deve estar adimplente com as responsabilidades acadêmicas e ter concluído 

todas as disciplinas. Além disso, os discentes devem ser todos do mesmo período. Ou 

seja, um discente que concluir as disciplinas não poderá esperar a turma seguinte para 

realizar a colação de grau.

Minha turma concludente (com número igual ou superior a 10 formandos) não possui 

contrato com empresa de colação de grau, como proceder? 

Para turmas com um número igual ou superior a dez, a UESPI oferta a modalidade de

colação  de  grau  em  separado.  Os  formandos  deverão  colar  grau  no  mesmo  dia.  A

solicitação deve ser feita via coordenação de curso. O coordenador do curso, ao final do

período, deve enviar ao DCAD e ao Cerimonial Universitário a relação dos alunos aptos,

bem como a previsão da data da colação de grau.

Nessa modalidade, as colações acontecem geralmente às terças-feiras, pela manhã, no

auditório do campus. Em Teresina as colações acontecem no auditório do Palácio Pirajá,

do Campus Poeta Torquato Neto.
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