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Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2020. 

 

 

Prezado(a) Formando(a), 

 

A Cerimônia de Colação de Grau da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio para os formandos do 

segundo semestre de 2019, será realizada nos seguintes dias: 

 

 30/03/2020 – Curso de Ciências Contábeis e Administração;   

 31/03/2020 – Curso de Ciências Econômicas e Direito; 

 

A Cerimônia será realizada no Salão Nobre do Sindicato dos Contabilistas (SINDICONT), no 6º andar 

da Faculdade, e terá início às 19 horas pontualmente. Os formandos deverão chegar às 17 horas para 

receber todas as orientações sobre os procedimentos a serem cumpridos no evento. 

 

Consideramos formando o(a) aluno(a) que cumpriu todo o conteúdo pedagógico de seu curso, bem 

como entregou toda e qualquer documentação no ato da matrícula ou no decorrer do curso. 

 

O formando que faltar à Cerimônia somente participará da Colação de Grau no próximo semestre, 

consequentemente o prazo para a confecção e entrega do diploma também será aumentado. 

 

Leia atentamente as instruções abaixo, e lembre-se que a colação de grau é um ato oficial e 

obrigatório para conclusão do curso. Será nesta cerimônia, que você assinará a ATA DE COLAÇÃO DE 

GRAU, receberá o CERTIFICADO DE CONCLUSÃO COM O HISTÓRICO ESCOLAR, e a partir de então 

daremos início aos procedimentos para confecção e expedição do diploma. 
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INSTRUÇÕES: 

 os convites deverão ser retirados entre os dias 17/03 a 20/03/2020 no setor de Atendimento 

ao Aluno, no horário de 09:00 às 19:00; 

 cada formando terá direito a 10 (dez) convites, e não haverá lista de espera para mais 

convites; 

 no dia da cerimônia de colação de grau, a entrega do convite é essencial para o acesso do seu 

convidado.  

 

Algumas observações importantes para o bom transcorrer da cerimônia:  

 não haverá lugares marcados para os convidados; 

 não será permitida a presença de convidados em pé diante do palco.  

 

 

Manter e-mail e telefones atualizados na SECRETARIA ACADÊMICA, pois quando o Diploma da 

Graduação for liberado para entrega será comunicado através do e-mail que constar no cadastro do 

referido setor. 

 
Atenciosamente, 

 

Leonardo de Oliveira Santoro 
Secretário Acadêmico 

  

         


