
 
Reitoria 

 

Av. Dom José Gaspar, 500  Coração Eucarístico  Fone: (31) 3319.4444  Fax: (31) 3319.4225 

CEP: 30.535-901  Belo Horizonte  Minas Gerais  Brasil  http://www.pucminas.br 

PORTARIA R/N.º 008/2021 

 
 
Regulamenta as solenidades de 
Colação de Grau dos concluintes dos 
cursos de graduação, a entrega de 
premiações previstas para o momento 
e as Celebrações em Ação de Graças 
pela Colação de Grau, na Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais. 

 
 

O Reitor da PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS 
GERAIS (PUC Minas), no uso das atribuições que lhe conferem os incisos IV, 
V, X e XX do art. 28 do Estatuto, e considerando a necessidade de uma 
reformulação nas diretrizes vigentes relacionadas às solenidades e 
procedimentos das Colações de Grau da PUC Minas, 

 
 

 
R E S O L V E: 
 
 
 

Art. 1.º - As solenidades de Colação de Grau dos concluintes de cada 
um dos cursos de graduação da Universidade serão realizadas por convocação 
do Reitor, que, no exercício de sua exclusiva competência, designará setor 
responsável por organizá-las, definir as respectivas datas, horários, locais e 
ritual a ser observado e indicar os critérios para junção de turmas em uma 
mesma solenidade, bem como por estabelecer ligação entre o Reitor e a 
Comissão de Formatura ou Representante de cada curso. 

  
§ 1.º - Colação de Grau é o ato pelo qual o Reitor, ou delegado seu, 

confere aos concluintes dos cursos a que se refere o caput o respectivo grau, 
com declaração do título a que fazem jus. 

 
          § 2.º - A sessão solene e o ato acadêmico de Colação de Grau se 
regerão por esta Portaria, observadas as Normas Acadêmicas da 
Universidade. 
 
          § 3.º - Os concluintes de curso que optarem por não participar da sessão 
solene, deverão colar grau em dia, hora e local designados pelo Reitor, em ato 
acadêmico, na presença de pelo menos 2 (duas) testemunhas, sendo uma 
delas, obrigatoriamente, membro do quadro docente da Universidade, salvo se 
de forma diversa vierem a dispor as Normas Acadêmicas da Universidade. 
 



 
Reitoria 

 

Av. Dom José Gaspar, 500  Coração Eucarístico  Fone: (31) 3319.4444  Fax: (31) 3319.4225 

CEP: 30.535-901  Belo Horizonte  Minas Gerais  Brasil  http://www.pucminas.br 

          § 4.º - Na hipótese prevista no § 3.º, a cerimônia será constituída dos 
atos previstos nos incisos XI, XII e XIII do art. 4º. 
 

§ 5.º - O setor a que se refere o caput terá a denominação de Setor de 
Formaturas da Universidade, e dele fará parte a Pastoral Universitária PUC 
Minas.  

    

          Art. 2.º - Podem participar das solenidades de Colação de Grau os 
concluintes de curso que tiverem cumprido integralmente, com aprovação, todo 
o currículo do curso de graduação. 

 
Parágrafo único – A relação de formandos será encaminhada: 
 
I - pelo Centro de Registros Acadêmicos ao Setor de Formaturas da 

Universidade, no Campus do Coração Eucarístico; 
 

II - pelas Secretarias Acadêmicas às Assessorias de Comunicação ou 
Setor Responsável, nos demais campi ou unidades educacionais da 
Universidade. 
 

Art. 3.º - As Comissões de Formatura ou Representantes exercerão a 
representação dos concluintes de cada curso, sendo sua atuação relacionada 
com as providências mencionadas no art. 9º e no parágrafo único do art. 10, e 
com as necessárias à efetiva participação daqueles nas solenidades de 
Colação de Grau e em outras atividades comemorativas da formatura. 

 
Art. 4.° - Compõem a Sessão Solene de Colação de Grau os seguintes 

atos:  
I - composição da mesa; 
II - abertura da sessão; 
III - entrada dos formandos; 
IV - execução do Hino Nacional; 
V - discurso do orador da turma; 
VI - discurso do paraninfo da turma; 
VII – leitura de homenagem aos pais e ausentes; 

           VIII – entrega de homenagens ao paraninfo, ao patrono, aos professores 
e aos funcionários; 
           IX - entrega da premiação de Conselhos Regionais e/ou Entidades de 
Classe, caso existam; 

X – outras homenagens e/ou premiações de interesse da instituição; 
XI - prestação do juramento; 
XII - leitura do Termo de Colação de Grau; 
XIII - chamada dos formados e assinatura da ata de colação de grau; 
XIV - encerramento da sessão pelo representante da Universidade. 

 
§ 1° - A entrega da premiação e a prestação de outras homenagens, a 

que se referem, respectivamente, os incisos IX e X deste artigo, obedecerão a 
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critérios próprios, definidos pelos Institutos ou Faculdades, com base nas 
orientações indicadas nos arts. 5º, 6º e 7 º desta Portaria. 

 
§ 2° - É parte integrante das solenidades de Colação de Grau, para 

efeito desta Portaria, a celebração da Eucaristia, como forma ordinária de Ação 
de Graças a Deus, observadas orientações contidas no Manual de Colação de 
Grau da Universidade. 

 
  § 3º - Pode integrar as solenidades de Colação de Grau, em caráter 
extraordinário, a Ação de Graças por meio da celebração da Palavra de Deus, 
presidida por um(a) Ministro(a) da Presidência da Celebração da Palavra de 
Deus, observadas as orientações para o exercício do mencionado ministério 
nas Dioceses onde se encontram unidades educacionais da PUC Minas. 

 
          § 4° - Os atos de Ação de Graças a que se referem os §§ 2° e 3°, serão 
realizados sob a orientação da Pastoral Universitária PUC Minas, da qual 
deverão inteirar-se, em tempo hábil, as Comissões de Formatura ou 
Representantes. 
 
  § 5° - O cronograma de celebrações religiosas será estabelecido pela 
Pastoral Universitária, como parte integrante do Setor de Formaturas da 
Universidade, conforme disponibilidade de data, horário e celebrante, podendo 
haver junções de turmas em uma mesma celebração. 
 

§ 6° - É vedada a inclusão, na programação das solenidades de Colação 
de Grau, de quaisquer atos diversos dos previstos neste artigo como 
integrantes das mencionadas solenidades. 

  
Art. 5.º - Fica instituída a Medalha Acadêmica, da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais, a ser concedida ao aluno com melhor desempenho 
acadêmico em cada curso/turno dos campi e unidades educacionais. 

 
§ 1° - Para receber a medalha, o aluno deve ter feito todo o seu curso de 

graduação sem interrupção, não havendo logrado reprovação em qualquer 
disciplina. 

 
§ 2° - Não poderá participar do procedimento de apuração do melhor 

desempenho acadêmico o aluno que, havendo ingressado no curso pela 
modalidade de Obtenção de Novo Título ou Portador de Diploma, tenha sido 
dispensado de mais de 10 (dez) disciplinas no decorrer do curso. 

  
§ 3° - A concessão é baseada na média das notas do aluno em todos os 

períodos, e a ela fará jus o aluno com a maior média, podendo o Instituto ou 
Faculdade, caso opte pela entrega da Medalha, definir o valor da média 
mínima, estabelecendo os critérios de desempate e inserindo as informações 
em resolução específica, conforme previsto no art. 7º. 
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§ 4° - A produção das medalhas caberá à Secretaria de Comunicação, 
conforme modelo definido pelo órgão. 

  
§ 5° - A Medalha poderá ter nome específico, desde que indicado na 

resolução do Instituto ou Faculdade. 
 
Art. 6.º - Fica instituída a premiação Melhor Trabalho de Conclusão de 

Curso (Melhor TCC), a ser concedida, na solenidade de Colação de Grau, ao 
aluno ou grupo que, em cada curso/turno dos campi e unidades educacionais, 
tenha realizado o melhor Trabalho de Conclusão de Curso. 

 
§ 1° - A definição do trabalho vencedor caberá a uma comissão 

nomeada pelo Colegiado do Curso, mediante critérios de avaliação e 
desempate preestabelecidos. 

 
§ 2° - Caberá ao Instituto ou Faculdade, por meio do Colegiado do 

Curso, produzir e imprimir o certificado da premiação, bem como encaminhar o 
nome do aluno ou dos integrantes do grupo que tenha realizado o trabalho 
vencedor, ao Setor de Formaturas ou Assessoria de Comunicação. 

 
Art. 7.º - O Instituto ou Faculdade poderá decidir pela entrega, ou não, 

da Medalha Acadêmica e da Premiação Melhor TCC aos alunos de seus 
cursos. 

 
Parágrafo único - Caso o Instituto ou Faculdade opte pela entrega, esta 

decisão deverá constar de resolução específica e ser observada por seus 
cursos em todos os campi e unidades educacionais. 

        
          Art. 8º - É vedada a inclusão, dentre os atos da solenidade de Colação 
de Grau, de quaisquer medalhas e/ou premiações diversas das previstas nos 
arts. 5º, 6º e 7º. 
  
  Art. 9º - O Convite de Formatura produzido pela turma deverá indicar, 
obrigatoriamente, as Autoridades Acadêmicas da Instituição e as Homenagens, 
conforme orientações contidas no Manual de Colação de Grau. 
 

Parágrafo único - Antes da impressão final, o convite deverá ser 
submetido à aprovação do Setor de Formaturas ou Assessoria de 
Comunicação, no que se refere às informações institucionais. 

 
          Art. 10 – São de responsabilidade da Universidade os seguintes serviços 
e providências:   
            
           I – designação de equipe de profissionais de cerimonial, locação de 
becas, confecção do canudo, ornamentação, elaboração da pauta, ensaios, 
além da assessoria oferecida, pelo Setor de Formaturas e Assessorias de 
Comunicação, a todas as Comissões de Formatura ou Representantes das 
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turmas da Universidade, mediante pagamento de taxa previamente fixada e 
divulgada; 
 
          II - cessão de teatro ou auditório, com a infraestrutura necessária à 
realização da cerimônia, conforme cronograma a ser divulgado pela 
Universidade com no mínimo 1 (um) ano de antecedência da conclusão do 
curso, o qual será obrigatoriamente utilizado por todos os concluintes de curso, 
observados os termos desta Portaria.  
 
          Parágrafo único - As despesas decorrentes da confecção de convites de 
formatura, fotografia, filmagem, e outras não previstas nesta Portaria, correrão 
por conta dos concluintes de curso. 
 
          Art. 11 - Os casos omissos serão decididos pela Reitoria. 
 

     Art. 12 - Esta Portaria entra em vigor nesta data. 
 

         Art. 13 - Ficam revogadas a Resolução CONSUNI Nº 08/2006 e as 
Resoluções IPUC/1986, PMV 01/2011, PSG 01/2013, PBR 01/2016 e 
ICEI/2017, as Portarias R/Nº 36/1986, R/Nº 38/2016 e R/Nº 07/2021 e as 
demais disposições em contrário. 
 

Registre-se, divulgue-se, cumpra-se. 
 

 
Belo Horizonte, 17 de março de 2021. 

 
 

 
 

 
PROFESSOR DOM JOAQUIM GIOVANI MOL GUIMARÃES 

REITOR 
 
 
 
 


