
 

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

 

 

 

 

 

 
                                                          TAXA DE DESPESAS COM CERIMONIAL 

 

 

Somente para opção de requerimento Sessão Solene 
 

Ao optar pela Sessão Solene o aluno deverá emitir o boleto referente à Taxa de Despesa de Cerimonial, 
ao final do processo, também no SGA-Aluno. 

Importante: O aluno não precisa estar vinculado à comissão, ou à sua turma original, para participar da sessão solene de 
colação de grau. Basta que esteja cursando as últimas disciplinas do curso e concluí-las (integralizar o currículo). 

 
Informações Sobre Pagamento 
 
Para os requerimentos realizados e pagos entre os dias 10/03 e 07/04 (até as 19h),  haverá um desconto 
no valor da taxa. 
 

• Valor: R$210,00* 

• Vencimento do Boleto: 07/04/2022 
(*para alunos do curso de Medicina, favor consultar área de notícias no SGA-Aluno) 

 
ATENÇÃO: 
Informamos àqueles que realizarem o requerimento a partir do dia 08/04, ou que não efetuarem o 
pagamento conforme vencimento acima, que novo boleto deverá ser emitido e terá o valor integral de 
R$245,00* sem o desconto. 
(*para alunos do curso de Medicina, favor consultar área de notícias no SGA-Aluno) 
 

Vencimento do Boleto: 06/05/2022 
 

Obs.: Para o Ato Acadêmico não há cobrança de taxa, visto que este trata-se de um procedimento de 
caráter administrativo e não solene. 
 

Reiteramos que após efetivar o requerimento, imprima o comprovante, assine e, juntamente com cópia 
da carteira de identidade e certidão de nascimento/casamento e até 30 de abril de 2022 entregue todos 
os documentos na Secretaria Acadêmica de seu curso em seu respectivo Campus/Unidade                 
(ver contatos). 
 

OBSERVAÇÃO: Mesmo já tendo feito o requerimento e recolhido a taxa de Despesas com Cerimonial em 

semestre anterior, o provável formando deverá requerer a formatura neste semestre. Nesse caso, não será 

necessário pagar novamente o valor referente às Despesas com Cerimonial. É preciso apenas anexar cópia do 

comprovante de pagamento ao novo Requerimento de Formatura. 

 

 
 

Sessões Solenes 

1º/2022 

http://portal.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20200610145517.pdf
http://www1.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20200824194315.pdf

