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FORMULÁRIO DE COLAÇÃO – COMISSÃO DE FORMATURA 

 

1. Favor colocar os nomes completos. 

2. Favor entregar este documento completamente preenchido, junto com o pendrive 

ou CD identificado com o nome do curso na Unidade Acadêmica. 

 

NOME DO CURSO: _________________________________________________ 

 
Diretor da Unidade Acadêmica (colocar nome completo, telefone e e-mail): 

_____________________________________________________________________ 

Vice-Diretor (colocar nome completo, telefone e e-mail): 

_____________________________________________________________________ 

Coordenador (informar se é diurno ou noturno): 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

ATENÇÃO: Informamos que, na cerimônia de colação de grau, haverá um orador, um 

juramentista e um formando que fará a homenagem aos familiares, que serão 

definidos mediante sorteio. 

 

Orador:______________________________________________________________ 

Juramentista:__________________________________________________________ 

Homenagem aos Familiares: _____________________________________________ 

 

Há aluno(s) estrangeiro(s)? Esse campo deverá ser preenchido com o nome completo 

e país de origem dos alunos que optarem pela execução do hino nacional do seu país 

durante a solenidade. Esclarecemos que, caso queira convidar um representante da 

embaixada do seu país para a cerimônia de colação de grau, o aluno deverá procurar 

a Unidade Acadêmica para retirar um convite específico para esses casos: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Patrono (colocar nome completo, telefone e cargo): _______________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Paraninfo (colocar nome completo, telefone e cargo): _____________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Até 05 Professores Homenageados (colocar nome completo): 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________ 

 

Até 05 Funcionários Homenageados (colocar nome completo):  

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________ 

 

ESCOLHA DAS MÚSICAS 

 
Músicas de Entrada: ____________________________________________________ 

Entrega do diploma (instrumental):_________________________________________ 

Homenagem aos familiares:______________________________________________ 

Encerramento:_________________________________________________________ 
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Presidente da Comissão: ________________________________________________ 

Telefone: _____________________________________________________________ 

 

Observações: 

Em caso de turmas de habilitações e/ou cursos distintos em uma mesma cerimônia 

de colação de grau, as músicas de homenagem aos familiares e de encerramento, 

deverão ser escolhidas em comum acordo. 

As músicas, com os nomes dos respectivos autores, devem ser escolhidas com 

antecedência e gravadas em mp3, em um pendrive ou CD, identificado com o nome 

do curso, e deverá ser entregue à Unidade Acadêmica junto com essa pasta.  

 
 

COORDENAÇÃO DE CERIMONIAL - CERI 

Prédio da Reitoria, Subsolo Sala 15/12. 

E-mail: ceri@unb.br 

Telelefone: 3107-0691 / 0695 / 0290 


