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COLAÇÃO DE GRAU OFICIAL
Cursos presenciais.

A participação dos alunos na colação de grau é obrigatória, pois trata-se de ato legal de
conclusão de curso e você deve solicitar o protocolo de colação de grau oficial no Ulife >
Ex-aluno > RA > Senha > Menu > Serviços > Solicitações on-line > Protocolo de Colação de

Grau OFICIAL;
Somente estará apto para colação de grau alunos que:
•

Aprovado em todas as disciplinas referentes ao curso/currículo;

•

Cumprir

o

mínimo

necessário de

horas de

Atividade Acadêmicas Complementares

referentes ao curso/currículo;
•

Estar quite com as obrigações legais do ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes).

•

Não possuir pendência na documentação exigida".
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COLAÇÃO DE GRAU OFICIAL
Formato Presencial.

A colação acontecerá no formato presencial, em parceria com a Próart’s, o evento gratuito contará
com os seguintes itens: espaço para realização do evento, decoração, empréstimo de beca e faixa
na cor de seu curso, canudo personalizado, mestre de cerimônia para condução do evento,

recepcionistas e seguranças. A Próart’s Formaturas também disponibilizará fotógrafos e
cinegrafistas exclusivos para registro deste momento tão importante!
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LOCAL DO EVENTO
Espaço Vila dos Ipês - Av. Mofarrej 1505, São Paulo, SP, 05311-000

Possui estacionamento, sem vínculo com a Próart’s
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DOCENTES HOMENAGEADOS POR CURSO
Os representantes escolhem em consenso com as turmas formandas por curso.

Cada curso escolhe em consenso com as turmas formandas do curso os homenageados

(01 Patrono, 01 Paraninfo, 02 Professores Homenageados)
•

Mesa Solene será composta pelos integrantes homenageados de cada curso;

•

Indicações somente de coordenadores & professores ativos;

•

A equipe de colação de grau enviará convite e confirmará participação do docente.
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CATEGORIAS DOS HOMENAGEADOS
Os representantes escolhem em consenso com as turmas formandas por curso.

Patrono: professor escolhido por seu destaque e atuação. É considerado a homenagem mais
importante academicamente. Não discursa.
Paraninfo: professor escolhido como padrinho da turma. o professor desse curso, falará em nome de
todos os homenageados da mesa solene e representará todos os cursos.

Professor Homenageado: professor escolhido pela classe para receber um mimo em nome dos
formandos.
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ALUNOS - DISCURSANTES
Escolha em consenso de 1 aluno representando cada categoria.

Orador: aluno que discursará, representando todos os cursos do dia. (texto de autoria própria, no máximo 3
min).
Juramentista: aluno que fará a leitura do juramento em nome de todos os formandos. (texto da Anhembi
Morumbi pronto).
Outorga de Grau: aluno representará os demais no recebimento da outorga de grau.

IMPORTANTE
•

Serão definidos em consenso, 1 aluno formando por categoria, representando todos os cursos do dia.

•

Os discursos de alunos, deverão ser enviados com dois dias de antecedência a equipe colação de grau,
entraremos em contato.
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CERTIFICADOS E DIPLOMAS
Para solicitar a declaração de conclusão de curso, com a data da colação de grau, deverá abrir o

protocolo de solicitação pelo Ulife e a mesma estará disponível em até 3 dias úteis.
O diploma terá um prazo de até 120 dias úteis para expedição e registro. O formandos recebe
informações por e-mail.

Nome Social: Alunos que utilizarem Nome Social precisarão acionar a equipe de colação.
(Lembrando que, o nome social é válido apenas para formas de tratamento, os documentos serão emitidos com o nome de
registro do formando)
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ORGANIZAÇÃO
A participação dos alunos na colação de grau é obrigatória, pois trata-se de ato legal de conclusão
de curso;

Traje: É de critério do formando. Será utilizada beca de formatura disponibilizada pela
gratuitamente pela Próart’s.

Não será permitido atrasos: Formando e seus convidados, devem comparecer ao local seguindo
endereço descrito em seu QRcode (impresso ou no celular), a partir das 17:00 para assinatura de

documentação, colocação de beca e fotos oficiais.
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CONVITES
Obrigatório apresentação na entrada.

A participação dos alunos na colação de grau é obrigatória, pois trata-se de ato legal de conclusão de
curso.
•

Entrega de convites será on-line;

•

Devem ser apresentados na portaria, impresso ou no celular (só será permitido a entrada com convites);

(Só será permitido a entrada com convites);
•

Crianças até 7 anos não necessitam de convite, devem apresentar o RG na portaria;

•

Serão distribuídos 5 convites gratuitos (um aluno e quatro convidados);

•

Será oferecido a venda de ingressos. Venda de convite extra é LIMITADA, de acordo com a capacidade
disponível para acomodação no salão. (R$59,39 unidade);

•

Existe assentos reservados para condições especiais (idosos, gestantes, deficientes físicos, etc), as
cadeiras NÃO são numeradas.
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PRÉ CADASTRO - PARTICIPAÇÃO
Obrigatório para participação.

Somente poderá colar grau alunos formados e sem pendencias de documentação.
•

Estar aprovado em todas as disciplinas referentes ao curso/currículo;

•

Cumprir o mínimo necessário de horas de

•

Estar quite com as obrigações legais do ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes);

Atividades Complementares referentes ao curso/currículo

Para participar é só realizar o seu pré-cadastro no site da Próart’s
https://www.proarts.art.br/uam-cadastro
Caso tenha alguma dúvida, veja o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=l0xGTFtpj6U
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PROTOCOLO DE SEGURANÇA COVID 19
Obrigatório para participação

Para garantir um evento seguro a todos e minimizar os riscos de transmissão da Covid-19, seguimos os
protocolos exigidos pelo Governo do Estado de SP e com isso será obrigatório apresentar no ato da
entrada para acesso ao evento, além de seu ingresso e documento original (RG ou CNH), o comprovante
abaixo:
•
•
•
•

Carteirinha de vacinação com mais de 15 dias da 3ª dose ou 4ª, podendo ser física ou digital
(Aplicativos "Conecte SUS", "Poupatempo Digital" ou "E-Saúde SP");
Caso não esteja dentro das exigências acima, apresentar o resultado negativo do teste de PCR ou
Antígeno feito até 48h antes do evento;
A casa dispõe de álcool em gel 70° em totens distribuídos em diversos pontos da casa;
Solicitaremos que todos utilizem a máscara de proteção durante todo o evento, seu uso segue
obrigatório.
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PENDÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO
Alunos com pendências de documentação não colam grau

Como entregar: Os documentos que estiverem pendentes devem ser entregues via protocolo no link
https://www.ulife.com.br/login > Menu > Serviços > Solicitação Online.

Ah! Pendências financeiras não impedem o formando de colar grau e receber seus documentos de
formação (declaração, certificado .
.

5

EM CASO DE AUSÊNCIA
Nomeação de procurador

Colação por Procuração: Caso não seja possível a presença do aluno, ele poderá nomear um procurador

para que cole grau em seu lugar. No dia da cerimônia este deverá portar procuração autenticada,
reconhecida em firma no cartório e cópia do documento oficial com foto (a equipe de colação deverá
ser acionada previamente para que consiga atender o procurador no dia da cerimônia);

Em caso de ausência o aluno poderá solicitar a colação de grau especial pelo Ulife.
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COLAÇÃO DE GRAU ESPECIAL
Obrigatório
para
Direcionado
aosparticipação
alunos que não participaram da oficial

❖ Somente alunos que já estão com Status de formado no Ulife poderão solicitar.
•
•
•
•

Acessar o Ulife > Serviços > Solicitações On-line > Colação de grau especial. O protocolo sujeito a taxa;
Formato on-line via zoom;
Direcionado somente aos alunos, não será permitido a entrada de convidados em sala;
Não é transmitido pelo Youtube.
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CADASTRO REPRESENTANTES
Obrigatório
para
Direcionado
aosparticipação
alunos que não participaram da oficial

Cadastro de representantes será necessário para envio dos homenageados e futuro contato e apoio
pela equipe colação de grau.
•

https://forms.office.com/r/caS2UCZWiK

O link acima é para preenchimento do representante da turma e as indicações dos homenageados
formandos 2022/1.
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