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São Paulo, julho de 2018. 

 

Cerimônia de CGP (COLAÇÃO DE GRAU PRINCIPAL) 
 

Prezado(a), 
 

 Iniciamos a publicação da LF (Lista de Formandos) e LNF (Lista de Não Formandos), do 1º semestre de 2018.  

 

 Essa publicação é gradativa, ou seja, de Três a Cinco dias antes da data de CGP (Colação de Grau Principal), 

conforme o Cronograma de Colação de Grau Principal. Consulte no portal www.mackenzie.com.br em: Universidade 

Mackenzie >> Atendimento ao Aluno >> Coordenadoria de Controle Acadêmico >> COLAÇÃO DE GRAU 

(PUBLICAÇÕES) >> Unidade Universitária, ou navegue na página da Colação de Grau: 

www.mackenzie.com.br/colacao_grau.html. 
 

 Só participará da CGP o(a) discente que estiver aprovado(a) em todos os Componentes Curriculares e que tenha 

cumprido com êxito as demais atividades exigidas pelo Projeto Pedagógico de seu Curso. 
 

 Somente após a sua participação na Colação de Grau, serão tomadas as providências para expedição e registro do 

Diploma, que poderá ser retirado em torno de 180 dias após a cerimônia oficial. 
 

 No ato da Colação de Grau, o(a) próprio(a) formando(a) deverá estar presente, não podendo haver substituição em 

hipótese e de forma alguma. Será realizado o compromisso e, em seguida, a outorga de grau pelo Diretor da Unidade 

Universitária. O(A) formando(a) receberá o Certificado de Conclusão de Curso / Histórico Escolar. 
 

 O(A) formando(a) deverá comparecer, impreterivelmente, 1h antes do horário mencionado no cronograma, 

apresentar um dos documentos oficiais de identificação original, como (R.G.) ou (CNH) ou (CARTEIRA 

PROFISSIONAL) ou (PASSAPORTE) ou (TIA), em TRAJE SOCIAL, sendo permitida a presença de convidados, 

sem a necessidade de apresentação de convite para entrada. 
 

 A Cerimônia é solene e, como tal, deverá ser revestida de toda a seriedade inerente ao Ato, não se admitindo 

qualquer tipo de procedimento que a desvirtue (p.ex.: apito, cartazes, artefatos pirotécnicos, etc.). 
 

 Caso o(a) formando(a) não compareça à CGP, deverá manifestar-se (e-mail: colacaodegrau@mackenzie.br ou 

requerimento) e aguardar a CGS (Colação de Grau Secundária), que será marcada conforme disponibilidade da 

Universidade. 
 

 A participação na cerimônia não traz qualquer custo para o(a) formando(a), salvo aquele(s) contratado(s) junto à 

empresa de eventos parceira, em havendo interesse do(a) formando(a). 
 
 

 colacaodegrau@mackenzie.com.br 

www.mackenzie.com.br/colacao_grau.html. 
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