
 

 Entre em contato com a Comissão de Formatura do seu curso; 

ou com o Setor de Formaturas, no Coração Eucarístico, e 

Assessorias de Comunicação nos campi/unidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informações importantes para os prováveis formandos, considerando a decisão do Comitê 

de Monitoramento do Coronavírus da PUC Minas de suspender as atividades em teatros e 

auditórios da Universidade, em um primeiro momento, até 30 de setembro.  

 

As Sessões Solenes e os Atos Acadêmicos presenciais, anteriormente marcados para os meses de 

julho e agosto, referentes ao 1º semestre de 2020, estão suspensos. 

Em razão da suspensão, todos os concluintes do 1º/2020 que realizaram o requerimento de 

formatura deverão participar das Colações de Grau Virtuais, que serão realizadas nas duas primeiras 

semanas de julho, quando também haverá assinatura da Ata de Colação de Grau e a entrega das 

Declarações de Conclusão do Curso.  Posteriormente todos serão orientados acerca dessa participação 

em termos de datas, procedimentos e da plataforma a ser utilizada. 

Referente à suspensão das Sessões Solenes, informamos que todas as Comissões de 

Formatura/Representantes já receberam as orientações para oficializar, após consulta aos alunos da 

turma, a opção por remarcar a sessão solene ou cancelá-la definitivamente. Lembramos que as 

solenidades só poderão ser realizadas a partir de 16 de novembro, e que a realização estará sujeita à 

liberação do uso dos auditórios por autoridades de saúde competentes ou pelo Comitê de 

Monitoramento, considerando ainda a disponibilidade dos espaços.  

As Celebrações Religiosas agendadas nos Centros de Espiritualidade da Instituição em todos os 

campi/unidades também estão suspensas e serão reagendadas conforme retornos recebidos das 

turmas e definição das novas datas das Sessões Solenes. 
 

 

Importante: 
 

 É importante que os alunos das turmas que optaram pela remarcação da solenidade mantenham seu 

requerimento para sessão solene e efetuem o pagamento da taxa, pois só assim irão garantir a 

participação no evento quando este for realizado, caso tenham efetivamente integralizado o currículo 

do curso. 

 Os alunos que eventualmente não quiserem ou puderem participar da Sessão Solene na nova data 

definida poderão ter o valor referente à taxa paga, restituída integralmente. Visto que esta solicitação 

era um procedimento realizado presencialmente, se faz necessário contatar Secretaria Acadêmica de 

seu respectivo Campus/Unidade ou o CRA-Centro de Registros Acadêmicos sendo alunos do Coração 

Eucarístico, para ser orientado quanto aos procedimentos de solicitação da alteração do requerimento 

para Ato Acadêmico e ressarcimento do valor da taxa paga. 

Colações de Grau 

1º/2020  
 


