
 

 Entre em contato com o Setor Responsável, em seu Campus/Unidades.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                          
 

 

 

Sessões Solenes Online - Informações Gerais 
 

A Sessão Solene Online é um procedimento de formatura para todos os alunos que 
integralizaram o currículo do curso e efetuaram o requerimento de formatura neste 1º semestre de 
2021. Ela se faz necessária em função da suspensão das atividades presenciais imposta pela pandemia, 
conforme decisão do Comitê de Monitoramento do Coronavírus da PUC Minas. 

   O procedimento será realizado conforme calendário divulgado bem como os respectivos links de 
acesso para inscrição prévia na plataforma de vídeo conferência. Para saber o dia/horário da sua 
colação de grau virtual, basta verificar no quadro as informações relacionadas ao seu campus/unidade. 
Informamos que, para fins de controle e organização, o acesso à solenidade se dará por meio de 
inscrição prévia com registro de nome completo e e-mail. Após o cadastro, o formando receberá por  
e-mail um link exclusivo, para acessar a colação. O ideal é que este acesso ocorra 20 minutos antes do 
horário do evento. Solicitamos para que não utilizem links enviados por outros formandos, pois desta 
maneira não há como confirmar sua participação e liberar a assinatura da ata e entrega da declaração. 
Utilize o link gerado a partir de sua própria inscrição. Os familiares e amigos que quiserem acompanhar 
a solenidade devem acessar o canal oficial da PUC Minas Lives no YouTube, para assistir a transmissão 
ao vivo. 

A Sessão Solene Online será composta pelos seguintes atos: acolhida e cumprimentos; abertura 
da colação pelo representante do Reitor; pronunciamentos; discursos de oradores e paraninfos, leitura 
das mensagens aos pais, juramento; conferência do grau; avisos finais; encerramento pelo 
representante do Reitor. 

A assinatura da Ata de Colação de Grau e a entrega da Declaração de Conclusão de Curso se 
darão no respectivo Campus/Unidade, de modo presencial, a partir do dia da colação de grau, após o 
encerramento do evento. Todos os detalhes dessa etapa, com os horários e procedimentos de 
segurança, serão encaminhados por e-mail para os prováveis formandos e divulgados nesta página e no 
SGA-Aluno-Notícia. Somente poderão assinar a Ata e retirar a Declaração de Conclusão aqueles alunos 
que tiverem participado integralmente da cerimônia online, e integralizado o currículo de seu respectivo 
curso. 

Lembramos que o prazo regular para disponibilização do Diploma é de 120 dias corridos após a 
colação de grau, mas que poderá sofrer alterações em função do cenário futuro da pandemia. 
Reiteramos que a Declaração de Conclusão do Curso substitui o diploma até que seja emitido.  

 

Colações de Grau 

1º/2021 
 

http://portal.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20200610145517.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC9zVbm6bRysuVtofRhvUxQQ

