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1. Solenidades de Colação de Grau da PUC Minas 
 

As solenidades de Colação de Grau são cerimônias oficiais e regulamentadas pela Resolução 
08/2006, da Reitoria. Nesses eventos, todas as equipes de trabalho devem cumprir suas tarefas de 
acordo com as normas da instituição, sob a supervisão do coordenador da PUC Minas responsável pela 
solenidade. 

De acordo com a resolução supracitada, é de exclusiva competência da Universidade, realizar 
as solenidades de Colação de Grau dos concluintes de cada um dos seus cursos de graduação, 
estabelecendo junto com a turma as respectivas datas, horários e local, bem como o ritual a ser 
observado. É importante ressaltar que os serviços de fotografia e filmagem não são oferecidos pela 
PUC Minas aos formandos, pois estes serviços podem ser contratados diretamente pelas comissões 
de formatura. 
 
 

2. Orientações Gerais para Fotógrafos e Cinegrafistas 
 

A. Os formandos poderão ser filmados e/ou fotografados, no máximo, até 30 minutos antes do 
início da solenidade, para garantir o bom andamento dos trabalhos e a pontualidade do evento; 

 

B. Dentro do auditório não existem lugares reservados para a equipe de fotografia, filmagem e/ou 
cerimonial, pois os lugares são destinados apenas aos formandos e seus convidados. Para 
aguardar o início da solenidade, os profissionais deverão ocupar suas posições de trabalho ou 
permanecer na área externa; 

 

C. Os corredores, cadeiras e demais áreas de acesso dos convidados não deverão ser utilizados 
para guardar o material de trabalho das empresas (caixas, cabos, tripés, mochilas, etc). Pedimos 
aos profissionais para utilizarem a cabine de som ou camarim, sempre de acordo com as 
orientações da equipe da PUC Minas, por motivos estéticos e de segurança. 
 

D. Durante a entrega dos diplomas, não formar “barreira” de profissionais entre o formando e a 
plateia; 
 

E. As empresas serão corresponsáveis durante as solenidades de Colação de Grau, pelos 
equipamentos disponibilizados pela Universidade (projetores, telões, caixas de som, etc.) para 
os eventos. 

 

F. Todos os profissionais deverão adotar uma postura adequada, respeitosa e discreta, em todos 
os ambientes da cerimônia, evitando a circulação desnecessária no interior do auditório e ou 
atitudes não condizentes ao momento (esta observação é válida para antes, durante e após a 
solenidade). 
 

G. O trabalho dos profissionais não poderá comprometer a realização dos cumprimentos, nem 
atrasar a devolução das becas, que é de até 30 minutos após o encerramento da solenidade. 

 

H. Os auditórios serão fechados, pontualmente, às 22h45min e para que este procedimento ocorra 
de forma tranquila, orientamos que: o material de trabalho das empresas deverá ser retirado até 
este horário; não é permitido o retorno de fotógrafos e alunos para o interior do auditório após o 
encerramento; 
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3. Orientações Específicas 
 

A. Fotografia 

 
 Apenas 2 (dois) fotógrafos poderão atuar nas extremidades do palco, nunca à frente da mesa 

cátedra. Sendo que, um fará o registro da entrega dos diplomas e o outro, da assinatura da 
ata de Colação de Grau.  
 

 Solicitamos que durante os discursos, os formandos não sejam fotografados, pois lembramos 
que as leituras são destinadas a eles. 

 
B. Filmagem 

 

 Exibição de vídeos: 
 
Após o encerramento da solenidade poderá ser exibido o vídeo-foto da turma ou vídeo 
acadêmico (tempo máximo de 5 minutos) produzido pela comissão de formatura e aprovado 
pelo Setor de Formaturas da Universidade (o vídeo deverá estar em formato DVD). 
 
A PUC Minas oferece aos formandos, como cortesia, na maioria de seus auditórios, 
projetores, telões e caixas de som para a exibição do vídeo. Os demais equipamentos 
necessários ficam na responsabilidade da empresa contratada pelos formandos. 
 
No vídeo não é permitida a inserção de imagens de festas, confraternizações, churrascos e 
outros, que apresentem alunos com fantasias, trajes de banho, bebidas alcoólicas e/ou que 
não condizem com os valores da universidade. 
 
O uso da marca/logotipo da empresa ficará restrito ao momento de exibição do vídeo dos 
formandos. 

 

 Projeção simultânea: 
 
A projeção simultânea do evento deve acontecer, exclusivamente, em um espaço anexo ao 
auditório (não é permitida a utilização de telão no interior do mesmo) onde acontecerá a 
solenidade. 
 
Durante os pronunciamentos, a projeção deverá priorizar as imagens da mesa cátedra e do 
parlatório. 
 
Sugerimos não projetar imagens de um único formando, optar pela imagem de grupos ou da 
turma, pois esse tipo de projeção contribui para a agitação dos convidados. 

 
 
 
 

Contamos com a colaboração de todos os profissionais que atuam nas solenidades de colação 
de grau da PUC Minas para que essas orientações sejam rigorosamente cumpridas. 


