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 QT CÓDIGO DE MATRÍCULA  SITUAÇÃO

001 31823998 FORMANDO

002 41805984 FORMANDO

003 41812492 FORMANDO

004 41812654 FORMANDO

005 41828542 FORMANDO

006 41831888 FORMANDO

007 41832401 FORMANDO

008 41833635 FORMANDO

009 41843592 FORMANDO

•

•

 QT CÓDIGO DE MATRÍCULA  SITUAÇÃO PENDÊNCIA

001 31758010 NÃO FORMANDO acadêmcia

002 31842143 NÃO FORMANDO acadêmcia

003 31896235 NÃO FORMANDO documental

Remanescendo qualquer dúvida, por favor, entre em contato com o Depto. de Colação de 

Grau: colacaodegrau@mackenzie.br

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE

SITUAÇÃO DOS DISCENTES DO CURSO:

GASTRONOMIA

Colação de Grau Virtual | Início às 18h30  -  data:

Devido pendência(s) acadêmica(s) e/ou documental(is), o(s) discente(s) abaixo 

relacionado(s), não poderá(ão) participar da Colação de Grau Principal.

Formando: É o(a) discente que está aprovado(a) em todos os Componentes Curriculares e

que cumpriu com êxito as demais atividades exigidas pelo Projeto Pedagógico de seu curso e que

depende exclusivamente da colação de grau, para obtenção de seu Diploma.

Prezado (a) formando (a), 

Como é de seu conhecimento, em função das orientações e determinações governamentais (nos

níveis federal, estadual e municipal), e medidas adotadas pela Universidade Presbiteriana

Mackenzie, as atividades acadêmicas presenciais foram suspensas. 

A colação de grau é um ato acadêmico obrigatório, sem o qual não pode haver a expedição do

diploma ou certificado de conclusão de curso. Assim, trata-se de pré-requisito para emissão e

registro do diploma, o qual estará disponível em até 120 dias, após este ato, desde que não haja

qualquer pendência documental. Assim, para os formandos do 1º sem.2020 a colação de grau será

virtual.

A cerimônia será muito simples e objetiva, tendo o seu foco exclusivo na realização do

compromisso e a outorga de grau pelo Diretor da Unidade Acadêmica. Enfatizamos que discursos,

homenagens e outros atos tão representativos, simbólicos, ficam para evento presencial futuro,

quando as condições sanitárias assim permitirem (oportunidade na qual não serão reproduzidas

as formalidades já cumpridas na colação por meio de plataforma de videoconferência).
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