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CERIMÔNIA OFICIAL DE COLAÇÃO DE GRAU 

 
 
 A Colação de Grau é um ato escolar obrigatório para a conclusão de curso e conseqüente obtenção do 

diploma. 

 Só participará da SOLENIDADE OFICIAL DE COLAÇÃO DE GRAU, o(a) aluno(a) que cumprir todas as exigências 
curriculares de sua Unidade Acadêmica. Para tanto, confirme no T.I.A. (Terminal Informativo Acadêmico) sua 
aprovação ou, três dias úteis, antes da data de Colação de Grau, a regularidade de sua situação, no site: 
http://www.mackenzie.com.br/colacao_grau.html. Somente após a Colação de Grau serão tomadas as 
providências para expedição e registro do Diploma, que poderá ser retirado cerca de quatro a seis meses após 
a cerimônia oficial. 

 No ato da Colação de Grau, no qual deverá se fazer presente o próprio formando, não podendo este ser 
substituído em hipótese e de forma alguma, será realizado o compromisso, o Diretor outorgará o grau, 
recebendo nesse momento o Certificado de Conclusão de Curso e o Histórico Escolar. 

 O formando deverá comparecer, impreterivelmente, uma hora antes do horário e data mencionados no 
cronograma, apresentar um dos documentos oficiais de identificação original como (R.G.) ou (CNH) ou 
(CARTEIRA PROFISSIONAL) ou (PASSAPORTE), 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 (ex: apito, cartazes, artefatos pirotécnicos, 
etc...). 

 Caso o formando não compareça à Colação de Grau Principal (CGP), prevista no Cronograma, deverá 
manifestar interesse, (e-mail ou requerimento) e, aguardar a nova data que será marcada conforme 
disponibilidade da Universidade. 

 A empresa contratada pela Universidade oferece beca, capelo, canudo, lembrança para os professores 
homenageados, música, convite, memorial, ornamentação para o Auditório, Mestre de Cerimônia, 
recepcionistas, e outros, sem ônus para os formandos. A empresa, também é responsável pela filmagem e 
fotografia (há restrições quanto ao uso de máquinas fotográficas e filmadoras durante a solenidade). 

 

ATENÇÃO! 
 

 Atualize o seu e-mail no T.I.A. para receber as próximas informações. 

 Consulte no site: http://www.mackenzie.com.br/colacao_grau.html se o seu código de matrícula consta da 
lista de Prováveis Formandos. Remanescendo qualquer dúvida, o aluno deverá entrar com requerimento na 
Secretaria Geral ou enviar e-mail. 

 O representante de turma deverá entrar em contato com o departamento de Colação de Grau para detalhes 
da Cerimônia Oficial. 
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