
Comemoração na medida certa! 

 

“A alegria e a emoção de receber o grau ou diploma superior não podem apagar a beleza das 

solenidades de colação de grau e diplomação” 

(Tom Castro) 

 

Desde o momento em que é aprovado no processo seletivo, o aluno e sua família sonham com o 

dia da colação de grau ou diplomação. Conseguem até visualizar o momento em que o grau é 

concedido pelo magnífico reitor. Mas a expectativa e a alegria – no dia da formatura – muitas 

vezes excedem e tiram o brilho da cerimônia que é solene. Gritos, assovios, confetes, cornetas 

sufocam as palmas e as palavras dos mestres que estão prontos a entregar, para o mercado de 

trabalho, novos profissionais. 

 

“A maneira como formandos, pais e convidados têm se comportado nas colações de grau e nas 

diplomações – com gritarias e barulhos ensurdecedores de instrumentos – é triste e atrapalha a 

cerimônia. Esses momentos não podem perder o aspecto solene e respeitoso da qual esta 

cerimônia sempre foi investida”, diz Raquel Baião Duemke, pedagoga e membro da Diretoria de 

Planejamento e Ensino (DPE). 

 

“Lembro que na minha formatura, o primeiro pensamento foi dirigido aos meus pais, por saber que 

eles não seguraram apenas a barra: seguraram a mão, a ausência, seguraram uma confissão, 

seguraram o tranco, o palavrão, seguraram a aflição. Depois, lembrei agradecida dos meus 

professores, seus momentos de paciência, suas palavras severas e outras de incentivo. E é com 

verdadeira emoção que relembro a cerimônia da minha formatura, fruto de uma etapa muito 

importante da minha vida. Tomara que todos os formandos possam sentir também essa emoção e 

alegria incomparável”, conta Raquel. 

 

Solenidade 

A formatura é um evento caracterizado pela cerimônia de Colação de Grau – para os cursos de 

graduação – e de Diplomação – para os cursos de formação específica. É neste momento tão 

solene que o formando é apresentado à sociedade como um profissional apto a exercer suas 

funções. O cerimonial específico e o rígido protocolo são justificados pela importância do 

momento para o formando. Sem esquecer da beca – traje que também dá o brilho à cerimônia. A 

responsabilidade do aluguel das becas é do aluno, assim como os serviços de filmagem e 

fotografia. 

 

Para comemorar o tão sonhado diploma, os formandos podem participar da aula da saudade, da 

missa ou do culto ecumênico, do coquetel dançante e do baile de gala, além da colação de grau 



ou diplomação. Cada momento com suas características peculiares e que, consequentemente, 

exigem um determinado comportamento. O que não falta é oportunidade para extravasar a 

emoção. Não pense que a comemoração fica de fora, afinal você, aluno, pai e familiar devem e 

merecem este momento. 

 

Todo o planejamento, a organização e a operacionalização das cerimônias de colação de grau e 

diplomação da Universidade Vila Velha são de responsabilidade da Reitoria e do Núcleo de 

Eventos. Eles preparam tudo para que o momento seja realmente especial para os formandos. A 

reitoria também é responsável pela parte financeira, incluindo despesas com auditório, 

equipamentos de sonorização, iluminação, decoração e contratação de equipe de trabalho. 

 

Instruções 

Para que as colações de grau e as diplomações na UVV não percam o aspecto solene, algumas 

regrinhas devem ser respeitadas por formandos e convidados. Mas isso não significa que a 

alegria e a emoção estarão ausentes desse momento, pelo contrário, elas compõem o cenário. 

 

1. Nas solenidades, não será permitida a entrada de instrumentos sonoros do tipo apito, 

berrante, pandeiro, tambor, prato, megafone, corneta, buzina e outros. Os proprietários de 

instrumentos sonoros serão conduzidos ao balcão de guarda-volumes. Ao final da cerimônia 

os materiais poderão ser retirados; 

 

2. Os alunos que, no prazo de cinco dias úteis anteriores a sua solenidade, permanecerem com 

pendências acadêmicas e/ou financeiras, não estarão aptos a colar grau ou diplomar-se. 

Portanto, a sua permanência no local de realização da cerimônia será na condição de 

convidado, não devendo trajar a beca nem se sentar nos lugares reservados aos formandos; 

 

3. No dia da cerimônia, todos os formandos deverão assinar a ata de colação de grau, que 

estará com um representante da Divisão de Registro Acadêmico (DRA). Essa pessoa estará 

de uniforme da instituição, identificada com crachá e sentada próxima ao fluxo de entrada dos 

formandos. É imprescindível a assinatura da ata, pois esse é o documento que comprova que 

o aluno esteve presente à cerimônia, permitindo-lhe, com isso, que ele requeira o seu diploma 

superior. 

 

Diploma 

O formando que, por qualquer motivo, ficar impossibilitado de participar das cerimônias 

programadas poderá requerer a colação de grau ou diplomação no Núcleo de Atendimento ao 

Aluno. A reitoria realiza a cerimônia na última quinta-feira do mês, com exceção do mês de 

janeiro, que é o período de férias coletivas, e do mês de julho, que é o mês de formaturas oficiais. 


