
Prazos/Regras para a formatura 
Aprovado na Reunião da Congregação de 28/08/2009 

 
1) Lista de formandos 
 

O  formando em cada período deverá entregar na Seção de Ensino, até no máximo duas semanas de aula do 
período o BOA.  

Define-se como formando o aluno que tem condições legais de completar o número total de créditos 
necessários para colação de grau no final do período. 

Data limite para o período atual: ver na Secretaria Acadêmica 
 

2) Confirmação da Lista de Formandos 
 

Nessa etapa, a Seção de ensino, confirmará a condição de formando dos alunos que entregaram o BOA, 
gerando uma lista com o nome do formando e as respectivas disciplinas/créditos que ainda não foram 
cumpridas para a colação de grau. Ao mesmo tempo, a confirmação de inscrição nessas disciplinas será 
verificada. Possíveis problemas passados de não inclusão de grau também devem ser identificados nessa etapa 
e devem ter a sua solução encaminhada. 

Data limite para o período atual: ver na Secretaria Acadêmica 
 

3) Cerimônia de Colação de Grau 
 

A cerimônia de colação de grau será realizada nas dependências da UFRJ, no mínimo, após 45 dias do 
término oficial do período. 
A cerimônia será marcada pela Direção da Escola de Química 
Data para o período atual: ver na Secretaria Acadêmica 
 
OBSERVAÇÕES GERAIS: 
 

1) Prêmio de desempenho 
 

O CRA utilizado para verificar o aluno de maior CRA será o que levar em conta todas as disciplinas 
cursadas até a colação de grau oficial (data da cerimônia geral da turma). Caso no dia dessa colação, o aluno 
tenha alguma disciplina em aberto, a nota para o cálculo de seu CRA para assunto exclusivo de indicação do 
maior CRA da turma considerará nota zero nesta disciplina me aberto. 

 
2) Colação antes da cerimônia 
 

Somente haverá colação de grau em dias não previstos pela Congregação em casos excepcionais, 
devidamente comprovados e justificados. 

O aluno que necessitar colar grau fora do calendário deverá encaminhar à Seção de Ensino, para avaliação 
da Diretoria da Escola de Química, uma solicitação explicando as  razões e as comprovando devidamente, 
com um prazo mínimo de antecedência de uma semana. No momento de encaminhamento da solicitação, o 
aluno não pode ter qualquer pendência que impeça a sua colação. 

 
3) Calendário de Colações 

 
As colações posteriores ocorrerão com intervalo de dois meses nas Reuniões Ordinárias na Egrégia 

Congregação. 
 

4) Ata da Colação 
 

A ata da sessão de colação estará pronta no dia da solenidade e será assinada por todos. Professores 
presentes, membros da congregação, também assinam a ata, após os alunos. 


