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PORTARIA PREX Nº 0001/2022 

 

A Pró-reitora de Extensão da Universidade de 

Taubaté, Profa. Dra. Letícia Maria Pinto da 

Costa, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais  ........................................................ 

 

R E S O L V E: 
CAPÍTULO I 

PRESSUPOSTOS DA COLAÇÃO 
 

Art. 1º A colação de grau, considerada como último ato da graduação, é 

uma cerimônia oficial e de inteira responsabilidade da UNITAU, tendo caráter 

formal, acadêmico-administrativo, organizado de acordo com as orientações 

estabelecidas pelo Cerimonial público das universidades brasileiras. Sua 

realização pode ocorrer em sessão interna (colação interna) no departamento do 

curso, ou em sessão solene.  

 

Art. 2º A prerrogativa para conferir grau ao aluno (a) é do (a)  Reitor (a), que 

poderá ser representado (a), delegando incumbência ao (a) Vice-reitor (a), aos Pró-

reitores, aos Diretores de unidades de ensino ou aos Diretores de Institutos. 

 
          Art. 3º Compete às chefias imediatas de cada unidade de ensino 

informarem à Pró-reitoria de extensão a data de realização da sessão solene, 

devidamente acordada com as respectivas comissões de formatura, fazendo 

cumprir o presente ato, adotando as medidas necessárias à ciência dos alunos, 

professores e servidores, no âmbito de suas unidades e setores.  
 

Art. 4º Assim que aprovada a data da sessão solene, a secretaria do curso 

deverá encaminhar à Coordenadoria       de controle acadêmico, com antecedência 

de 10 (dez) dias úteis da cerimônia, a lista dos alunos aptos à colação de grau. 
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Parágrafo único: os concluintes de diferentes turmas poderão ser 

agrupados na mesma ocasião, tendo em vista a quantidade de discentes aptos à 

colação de grau. 

 

Art. 5º A colação de grau, último ato da vida acadêmica do aluno, tem por 

pressupostos: 

I - aprovação em todas as disciplinas e o cumprimento integral dos 

requisitos e deveres curriculares previstos para a integralização do 

curso, como estágios, trabalhos de graduação, de conclusão de curso 

e outros; 

II - documentação escolar e pessoal atualizada e regularizada; 

III - realização da prova do ENADE – Exame nacional de desempenho 

dos estudantes, conforme definição de área e de acordo com o INEP 

– Instituto nacional de estudos e pesquisas educacionais e o 

Ministério da educação. 

 

Art. 6º Para evitar problemas ou impedimentos para a outorga do grau, cada 

aluno deverá requerê-la, obedecendo o prazo estabelecido pela Secretaria do 

departamento do curso do requerente.     

 
Art. 7º Nas cerimônias oficiais de outorga de grau, todos os formandos 

deverão trajar beca na cor preta, com faixa da cor da área de conhecimento e 

capelo (preto), que é colocado na cabeça após a outorga do grau. Sugere-se que 

o formando use, por baixo da beca, roupas leves e confortáveis, em tom escuro, 

assim como os calçados, sendo sapatos para os homens, e sapatos ou sandálias 

para as mulheres.  

As cores das faixas utilizadas na cintura são separadas de acordo com as 

áreas de conhecimento, da seguinte forma: 

- Biociências: Verde; 

- Exatas: Azul; 

- Humanas: Vermelha. 
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A veste dos professores é composta de uma beca longa e faixa na cor preta, 

com jabeuax branco. 

As vestes talares do reitor são compostas de: beca preta, pelerine, capelo e 

a faixa branca (que representa todas as áreas do conhecimento) e, para seus 

representantes, a pelerine, capelo e faixa azul. 

 
Art. 8º São atos protocolares, ditos obrigatórios do cerimonial universitário e 

conduzidos por um mestre de cerimônias, o que segue: 

1. Abertura da cerimônia e entrada dos formandos; 

2. Composição de mesa solene; 

3. Início da cerimônia e ato cívico; 

4. Juramento e requerimento do título; 

5. Imposição de grau coletiva por curso; 

6. Chamada nominal dos formandos e entrega dos canudos; 

7. Discursos; 

8. Homenagens; 

9. Pronunciamento do presidente da Assembleia; 

10. Saída dos novos profissionais/bacharéis. 

 

Art. 9º Composição da mesa de trabalho 
1. Reitor (a) ou representante designado (a) – Presidente da Assembléia 

universitária; 

2. Chefe de departamento do curso; 

3. Paraninfo ou paraninfa (1 por curso);  

4. Patrono ou patronesse (1 por curso); 

5. Nome da turma (em caso de personalidade); 

6. Representante dos órgãos de classe;  

7. Homenageados (as)  (1 por curso); 
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Para tal composição é importante salientar a representação emblemática de 
cada uma dessas figuras, a saber: 
 
• Paraninfo – padrinho da turma. É quem recomendará o bom desempenho dos 
formandos perante a sociedade nas funções que vierem a exercer. Personalidade 
de destaque no meio científico da área dos formandos, devendo pertencer à 
Universidade de Taubaté. É quem entrega os diplomas aos formandos. 
• Patrono – personalidade destacada em âmbito do corpo científico da área do 
formando; trata-se de uma pessoa de notório saber, reconhecida pela sua 
competência e podendo fazer ou não parte do corpo docente da Instituição. 
• Nome da turma – é opcional e, em geral, de um professor ou de um profissional 
da área ou, ainda, de alguém que goze de prestígio junto à turma, podendo ser 
também uma homenagem póstuma. Além dessas opções, ainda é aceito um título 
que se adeque à identidade da turma.  
• Homenageados – os homenageados docentes ou servidores são pessoas da 
Universidade de Taubaté, que, nas transações acadêmicas e administrativas 
durante o curso, mereçam o reconhecimento e a gratidão da turma como um todo. 
(apenas em ordem de precedência) 

 
Art.10 Um formando, escolhido pela turma, dirige-se à tribuna e, com o braço 

direito estendido, lê o juramento, enquanto os demais, em pé, também com o braço 
direito estendido, repetem o texto pronunciado. O mesmo formando é quem requer 
o título. 
 

Art. 11 Os discursos recomendáveis em uma solenidade de colação 
de grau são: 

1. Orador – primeiro a discursar, formando, também escolhido pela turma, 
geralmente que se destacou durante o curso. No discurso do orador, deve-
se fazer menção à importância da figura do patrono e do paraninfo, relatando 
a trajetória da turma, a importância da sua graduação e suas expectativas 
para o futuro. O discurso terá o tempo máximo de 5 (cinco) minutos quando 
for somente um curso e quando forem agrupados 3 (três) minutos, por curso. 
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2. Paraninfo – antepenúltimo a discursar e deve-se evitar fugir do tema que 
envolve este momento de festa que se configura tão importante para os 
formandos. No discurso, deve-se salientar a importância da profissão dos 
graduados na sociedade, desejando sucesso na nova etapa de suas vidas. 
O tempo máximo para o discurso é de 5 (cinco) minutos quando for somente 
um curso e quando forem agrupados 3 (três) minutos, por curso. 
 3. Patrono – penúltimo a discursar (excepcionalmente poderá fazer uso da 
palavra quando se tratar de pessoa de destaque, externa ao âmbito da 
Universidade) 
4. Reitor ou representante – último a discursar 

 
Parágrafo único: Não farão parte dos discursos, exibição de vídeos e outras 

manifestações, que prolonguem o tempo estipulado para a realização desses. Em 
situações com mais de um discurso de orador e de paraninfo, ou seja, cerimônia 
com dois ou mais cursos, os discursos de orador e paraninfo deverão ser 
intercalados. 

 
Art. 12 A Universidade promoverá os atos protocolares da colação oficial, 

garantindo a observância desses, ficando quaisquer outras comemorações, 
como as de natureza religiosa, ou social/festiva, sob a responsabilidade exclusiva 
dos formandos, no que se refere à organização e aos custos. 

 
        Parágrafo único: As turmas de 2019 e 2020 que colaram grau remotamente 
por conta do Plano de contingência da Covid19 poderão participar  do Ato 
simbólico de homenagem aos formandos oferecida pela empresa de formatura, 
não sendo permitida uma nova outorga de grau. 

 
 

CAPÍTULO II   
MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

 
Art. 14 As medidas para prevenção, controle e mitigação dos riscos de 

transmissão da            Covid 2019 incluem:  
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I - uso de máscara em todo o tempo da cerimônia; 

II - uso de álcool em gel a 70% antes e depois da cerimônia; 

III - ambientes arejados por ventilação natural (portas e janelas 

abertas);  

          IV - uso de recipientes individuais para consumo de água; 

            V - uso individual de caneta azul para assinatura do livro de ata; 

            VI - proibição de consumo de alimentos e bebidas no local da sessão 
solene; 

         VII - quantidade máxima de convidados por formando será de 8 (oito) 
pessoas. 
 
A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação até o final do 

processo pedagógico do corrente ano letivo. 
 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Pró-reitoria de Extensão da Universidade de Taubaté, aos vinte e um dias 

do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois. 
 

 
Profa. Dra. LETICIA MARIA PINTO DA COSTA 

Pró-reitora de Extensão 
 

Publicada na Secretaria da Pró-reitoria de Extensão da Universidade de 
Taubaté, aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois. 

 
 

PATRICIA FOGLIENI 
Secretária  
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