
 

 Entre em contato com o Setor de Formaturas, no Coração 

Eucarístico, e Assessorias de Comunicação nos campi/unidades.  

 

 

 

 

 

 
                                                           

 

 

Colação de Grau Virtual 27/07 - Informações Gerais 
 

A Colação de Grau Virtual é um procedimento de formatura para todos os alunos que 
integralizaram o currículo do curso e efetuaram o requerimento de formatura (sessão solene ou ato 
interno) neste primeiro semestre de 2020. A Colação de Grau Virtual faz-se necessária em função da 
suspensão das atividades presenciais, diante da chegada ao Brasil da Covid-19, conforme decisão do 
Comitê de Monitoramento do Coronavírus da PUC Minas. 

 

Identificamos que alguns formandos e formandas não participaram das cerimônias realizadas 
entre os dias 10/07 e 17/07, conforme cronograma e orientações divulgadas. Buscando viabilizar o 
procedimento para os ausentes, reagendamos uma nova colação virtual para o dia 27 de julho 
(segunda-feira), às 18h. Para participar da colação é necessário que você se inscreva antecipadamente 
na plataforma Zoom, por meio deste link, onde para fins de controle e conferência, você deverá 
obrigatoriamente digitar o nome completo e e-mail. Após a inscrição, você receberá um e-mail de 
confirmação contendo informações sobre como entrar na sala virtual. Para que não haja atrasos, 
pedimos aos alunos que testem a plataforma, e que, no dia, estejam on-line 15 minutos antes da 
cerimônia. Os familiares e amigos que quiserem acompanhar a solenidade devem acessar o canal oficial 
da PUC Minas no Youtube, para acompanharem a transmissão ao vivo, conhecida como live. 

A Colação de Grau Virtual será composta pelos seguintes atos: acolhida e cumprimentos; 
abertura da colação pelo representante do Reitor; pronunciamentos; juramento; conferência do grau; 
avisos finais; encerramento pelo representante do Reitor. 

A assinatura da Ata de Colação de Grau e entrega da Declaração de Conclusão de Curso poderá 
ser realizada a partir do dia 29/07, no CRA – Centro de Registros Acadêmicos, para os formandos(as) do 
Campus Coração Eucarístico; e nas Secretarias Acadêmicas, para os graduados(as) dos demais 
campi/unidades. Os alunos dos cursos EAD devem realizar o procedimento, conforme orientações 
enviadas pela PUC Minas Virtual.  O horário de atendimento de cada local pode ser confirmado através 
dos e-mails disponibilizados aqui. 

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 
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https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vdu6ppzgjH9c29rltKCH9S_BfI6KLf4N0
https://www.youtube.com/PucMinasoficial
https://www.youtube.com/PucMinasoficial
http://portal.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20200610145605.pdf

