Regulamento Colação de Grau Festiva – Formandos 20182F
A Colação de Grau, é um ato acadêmico solene, oficial e obrigatório para conclusão do curso e
posterior obtenção do diploma;
No decorrer da sessão solene o Pró Reitor efetua a “outorga de grau”, conferindo o título ou a
designação correspondente à formação profissional concluída;
A cerimônia de Colação de Grau é gratuita;
As informações referentes à lista de formandos aptos, datas e horários da colação serão
divulgadas no site www.eniac.com.br e no portal www.portaleniac.com.br até 15 dias antes do
evento;
As listas de formandos com documentação pendente está publicada no site e portal. O
formando deve providenciar a regularização até o dia 02/03/2019;
Para que todos possam aproveitar o evento acomodando-se de maneira adequada, o número
de convidados por formando é de 04 (quatro) pessoas. É obrigatória a apresentação de
convites, sendo que formandos e crianças de colo não precisam de convites;
Os convites estarão disponíveis para retirada no atendimento ao aluno a partir do dia 27/02 de
segunda a sexta no período das 9h às 20h;
Trata-se de um evento formal, porém, não há obrigatoriedade de roupa social para os
convidados;
Os formandos devem comparecer com 1h de antecedência do horário divulgado.
A presença na Colação de Grau será confirmada através da assinatura do formando na Ata de
Colação de Grau;

Após a participação na colação de grau o formando deverá solicitar o diploma através
de requerimento disponível no portal.
A ausência no evento impede a conclusão do curso, emissão de documentos de conclusão e a
solicitação do diploma;
Não será permitido o uso de máquinas fotográficas e filmadoras durante o evento. Esta
restrição limita-se ao interior do recinto onde ocorrerá o evento (Auditório) em razão de
solicitação da empresa organizadora, evitando-se aglomeração e desconforto desnecessários;
Para registro do evento haverá equipe de profissionais de filmagem e fotografia;

Quem são os alunos aptos a participarem da colação?
O aluno deve ter cumprido todas as exigências acadêmicas relativas ao seu curso: aprovação
em todas as disciplinas da matriz curricular, estágio supervisionado, monografia, TCC,
atividades complementares e participação no ENADE (estes requisitos diferem a cada curso).
Estar em regularidade com a entrega da documentação: RG (a CNH não substitui a necessidade
deste documento), Certidão de Nascimento ou casamento, Histórico Escolar, Certificado de
Conclusão do Ensino Médio e lauda de conclusão do ensino médio quando necessário.
Os formandos ausentes deverão solicitar através de requerimento no / portal - colação de
grau para participação na próxima data de colação.

Guarulhos, 22 de fevereiro de 2019.

