RETIFICAÇÃO DE DATAS COLAÇÃO 1º SEMESTRE
REPUBLICAÇÃO DO EDITAL

EDITAL 023/2017

O Conselho Superior da FACULDADE PADRE JOÃO BAGOZZI, no uso de suas atribuições, torna público o
presente Edital de PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU: a
outorga de grau acadêmica é a confirmação de que o aluno formando completou todos os requisitos
exigidos pela lei e pelos regulamentos do país para ter acesso ao direito de exercer uma profissão de nível
superior. Significa o ato final da missão educacional da instituição em relação a cada um dos seus alunos.
Para participar da colação de grau, o aluno deverá ter cumprido todas as etapas previstas na estrutura
curricular do seu curso e estar em conformidade com o Regimento interno da instituição.
Através deste Edital comunicamos que a partir de 02/01/2018, serão ofertadas aos alunos da FACULDADE
PADRE JOÃO BAGOZZI, 02 (duas) modalidades de Solenidade de Colação de Grau:

30/2013

1. MODALIDADES DE COLAÇÃO DE GRAU
1.1 – COLAÇÃO DE GRAU INSTITUCIONAL – os alunos formandos terão sua solenidade de colação de grau
organizada pela FACULDADE PADRE JOÃO BAGOZZI e pela Empresa FAMA Formaturas, sendo que a sessão
solene de colação de grau será prevista em calendário acadêmico e será realizada 01 (uma) vez por
semestre.
1.1.1 – INCLUSO NA SOLENIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU INSTITUCIONAL:
1.1.1.1 – Cenário, som e iluminação
1.1.1.2 – Organização do evento e Cerimonial
1.1.1.3 – Decoração
1.1.1.4 – Recepção e Segurança
1.1.1.5 – Beca e Canudo
1.1.1.6 – Lembrança para os pais
1.1.1.7 – Média de 08 (oito) convites por aluno (a quantidade de convites depende do número de
formandos em cada horário)
1.1.2 – PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU INSTITUCIONAL
1.1.2.1 - O formando deverá solicitar através do Portal do Aluno - Solicitações – Colação de Grau
Institucional, confirmando sua inscrição no ato solene, em data pré-estabelecida em calendário acadêmico
pela FACULDADE PADRE JOÃO BAGOZZI, conforme cronograma abaixo:

2018/1 – COLAÇÃO INSTITUCIONAL - ABRIL
Período de Inscrição - solicitação online – Portal do Aluno:
 02/01/2018 a 03/03/2018
2018/2 – COLAÇÃO INSTITUCIONAL - SETEMBRO
Período de Inscrição - solicitação online – Portal do Aluno:
 11/06/2018 a 31/07/2018
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1.1.2.2 - Cada turma terá um limite de 40 (quarenta) alunos formandos, caso o número de alunos
ultrapasse, será aberto um novo horário ou dia de colação de grau.
1.1.2.3 - A Solenidade de Colação de Grau Institucional se dará em data estabelecida pela Faculdade,
divulgada antecipadamente em calendário acadêmico a cada início de semestre.
1.1.2.4 - Caso o aluno não possa participar em data prevista, deverá aguardar até o próximo semestre em
data pré-estabelecida em calendário acadêmico a próxima colação de Grau Institucional ou optar
pela modalidade de Colação de Grau Especial ofertada pela Instituição.
1.1.2.5 – Os dias e horários da colação de grau de cada curso, somente serão divulgados após o término
das solicitações conforme as datas preconizadas neste Edital no ítem 1.1.2.1, quando poderão ser
computados a quantidade de alunos que efetivaram a inscrição.

1.1.2.6

DATAS PREVISTAS PARA O ANO DE 2018

PRIMEIRO SEMESTRE 2018:
14/04/2018 (SÁBADO)

-

05/05/2018 (SÁBADO)

e

12/05/2018 (SÁBADO)

14/04/2018 (SÁBADO)
1ª Colação – 15 horas
2ª Colação – 19 horas

05/05/2018 (SÁBADO)
1ª Colação – 15 horas
2ª Colação – 19 horas

12/05/2018 (SÁBADO)
1ª Colação – 15 horas
2ª Colação – 19 horas

REUNIÃO E ENTREGA DE CONVITES - DIA 24/03/2018 – (SÁBADO)
1ª Reunião – 10 horas
2ª Reunião – 14 horas
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SEGUNDO SEMESTRE 2018:
15/09/2018 (SÁBADO)

-

22/09/2018 (SÁBADO)

e

29/09/2018 (SÁBADO)

15/09/2018 (SÁBADO)
1ª Colação – 15 horas
2ª Colação – 19 horas

22/09/2018 (SÁBADO)
1ª Colação – 15 horas
2ª Colação – 19 horas

29/09/2018 (SÁBADO)
1ª Colação – 15 horas
2ª Colação – 19 horas

REUNIÃO E ENTREGA DE CONVITES - DIA 01/09/2018 – (SÁBADO)
1ª Reunião – 10 horas
2ª Reunião – 14 horas
1.2 – COLAÇÃO DE GRAU ESPECIAL - O concluinte que necessitar colar grau em data diferente daquela
definida para a Colação de Grau institucional, poderá solicitar a Colação de Grau Especial diretamente no
SAB (Serviço de Atendimento Bagozzi), da unidade Portão ou Xaxim, mediante o pagamento da taxa de R$
265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais). Em se tratando de solicitação em data anterior às pré
estabelecidas pela Instituição, a mesma deverá ser submetida à análise e autorização da Secretaria
Acadêmica que procederá o agendamento do dia e hora, mediante consenso do solicitante e a Secretaria
aprovará o pedido, nos seguintes casos:
- Posse decorrente de nomeação em cargo público;
- Celebração de contrato de trabalho com pessoa jurídica de direito público ou privado;
- Doença do interessado ou de cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente ou irmão;
- Matrícula em curso de pós-graduação;
- Mudança de município/estado/país;
- Registro em Conselho Profissional ou de Classe.
1.3- DISPOSIÇÕES FINAIS
1.3.1 - Casos omissos serão analisados pelo Conselho Superior.
Curitiba, 26 de dezembro de 2017.

ARIVONIL DOS SANTOS MATOSKI JUNIOR
Diretor Geral

Pe SERGIO JOSÉ DE SOUSA
Superintendente
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