
 

 

Resolução CONSUNI: 024/2020 

 

Autoriza e regulamenta, em caráter 

excepcional e temporário as normas 

de colação de grau ordinária de 

modo remoto para os concluintes 

dos cursos de graduação da 

Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale no semestre letivo 2020-1 

durante a situação de emergência 

na saúde pública causada pela 

pandemia do novo coronavírus 

(Covid-19). 

 

A Presidente do Conselho Universitário - CONSUNI, da Universidade Vale do Rio 

Doce – UNIVALE: 

Considerando: 

a) a emergência de saúde pública e o estado de calamidade pública 

reconhecidos pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e 

ainda, as determinações e orientações governamentais de 

distanciamento social como medida de prevenção ao contágio pelo 

novo Coronavírus; 

b)  a impossibilidade, em razão de tal situação, da presença de 

formandos, familiares e convidados em locais que levem à aglomeração 

de pessoas, podendo causar contaminação em massa pelo vírus; 

c) a urgente necessidade de adoção de medida excepcional destinada 

a viabilizar as colações de grau dos formandos dos cursos de graduação 

da Univale, enquanto durar a emergência de saúde pública relacionada 

ao novo coronavírus (COVID-19), como forma de evitar supostos prejuízos 

aos estudantes, na condição de formandos dos cursos de graduação da 

Univale; 

d) A suspensão das solenidades de colação de grau ordinárias presenciais 

para evitar a aglomeração de pessoas, em atendimento à proibição 

promovida pelo Decreto Municipal nº 11.177 de 17 de junho de 2020, da 

realização de eventos, com o objetivo de evitar aglomeração de pessoas 

e conter a disseminação da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) na 

cidade de Governador Valadares; 

 



 

 

 

RESOLVE, ad referendum,  

Art. 1º Autorizar e regulamentar, no âmbito da Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale, as normas de colação de grau ordinária de forma remota, durante o 

período de pandemia do novo coronavírus. 

Art. 2º. Nos termos do Regimento Geral, a colação de grau é o ato oficial da 

Universidade Vale do Rio Doce - Univale, por meio do qual o estudante 

formando é investido na posse do grau acadêmico a que tiver direito por ter 

concluído integralmente a carga horária prevista e recebido a aprovação 

necessária para o seu curso, devidamente constado pela Secretaria 

Acadêmica, inclusive a condição de regularidade em relação ao Exame 

Nacional de Desempenho do Estudante (ENADE). 

Art. 3º. Excepcionalmente, considerando os procedimentos adotados seguindo 

as orientações para o enfrentamento de forma preventiva do Covid-19, os 

acadêmicos que estavam com Colação de grau já agendada, em razão da 

suspensão das atividades presenciais, terão uma cerimônia simplificada e 

realizada pela plataforma do Google Meet em dia e horário agendado pela 

Reitoria.   

§1º. A cerimônia solene de Colação de grau será realizada pela plataforma do 

Google Meet, podendo a plataforma ser baixada na Play Store ou Apple Store 

para celulares ou utilizado via navegador da internet pelo computador. 

§2º. Somente poderão participar da cerimônia virtual solene de Colação de 

Grau os alunos que tiverem assinado o Termo de Cessão de Direito de uso de 

imagem e voz fornecido pela Universidade.  

§3º. Posteriormente e havendo necessidade, os acadêmicos poderão, ainda, 

participar de Colação simbólica e festiva que poderá ser previamente 

organizada junto ao Cerimonial da Universidade, após o período de suspensão 

das atividades presenciais, uma vez que já terão recebido a outorga de grau. 

§4º. Os acadêmicos, não enquadrados no disposto no caput deste artigo e que 

forem participar de Colação de Grau Extemporânea deverão fazer contato 

com a Secretaria Acadêmica da Universidade, com os documentos necessários 

que comprovem a urgência para que seja agendada uma cerimônia virtual, 

nos moldes dessa resolução. 

Art 4º. O procedimento solene da colação de grau dos formandos do primeiro 

semestre de 2020, será realizado conforme agenda constante do Anexo I, com 

os respectivos links de acesso à plataforma virtual Google Meet.  

§1º. Para fins de controle e organização, o acesso à plataforma Google Meet 

se dará por meio do registro de nome completo e e-mail, ao acessar o link do 

aplicativo, 10 minutos antes do horário definido para o início do procedimento.  



 

 

§2º. Os familiares e amigos que quiserem acompanhar a solenidade, devem 

acessar o canal oficial da Universidade Vale do Rio Doce – Univale no Youtube, 

para acompanharem a transmissão ao vivo, conhecida como live.  

§3º. Apesar de a colação de grau de forma remota ser uma solenidade online, 

em que os envolvidos participarão, cada um, em seu ambiente domiciliar, ela 

é oficial e terá todos os efeitos legais; assim, durante a cerimônia, os formandos 

deverão trajar roupa esporte fino e deverão permanecer com o áudio fechado 

e a câmera aberta.  

§4º. A cerimônia de colação de grau constará de abertura pela Reitora, 

juramento pelos formandos e encerramento pela Reitora. 

§5º. A cerimônia virtual de colação de grau realizada pela plataforma Google 

Meet será integralmente gravada, para fins de registro acadêmico.   

§6º. Deverão participar da cerimônia de Colação de Grau virtual, além da 

Reitora, o Secretário Acadêmico e os Coordenadores dos Cursos.  

§7º. Os paraninfos e os professores homenageados poderão ser convidados 

pelos alunos e poderão participar da solenidade virtual.  

§8º. Os pronunciamentos na solenidade de colação de grau de forma remota 

serão limitados à Reitora e ao juramentista. 

§9º. O Secretário Acadêmico fará duas chamadas no início e no final do evento, 

para fins de confirmação/validade da ata. 

§10. A leitura do juramento será feita por um formando designado pelo 

Cerimonial, sendo que todos os demais deverão, posteriormente, e por ordem 

alfabética, se colocar de pé, com o braço direito estendido e se compromissar 

dizendo: "eu juro", com a câmera e o microfone abertos. 

§11. A declaração do aluno na cerimônia terá validade da outorga do grau 

para fins de registro em ata pelo Secretário Acadêmico, com descrição de todo 

o procedimento. 

§12. Cumprido o rito descrito no parágrafo 10, considera-se para todos os efeitos 

legais formados todos os graduados relacionados na Ata de Colação de Grau.  

§13. Finalizada a solenidade, a Secretaria Acadêmica enviará, até o dia 30 de 

julho, ao formando, por e-mail, o certificado de conclusão de curso.  

§14. Para fins do parágrafo 13 o aluno deve atualizar seu e-mail junto à 

Secretaria Acadêmica.  

§15. O diploma será entregue, como habitualmente, 60 dias após a formatura 

na Secretaria Acadêmica. 

Art. 5º. Não será permitida a colação de grau de forma remota por procuração. 



 

 

Art. 6º.  Os casos omissos ou controversos serão dirimidos pela Reitoria. 

Art. 7º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura e produzirá seus 

efeitos enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública 

decorrente do coronavírus (COVID-19). 

  

Governador Valadares, 02 de julho de 2020.  

 

 

 

  *Profª Lissandra Lopes Coelho Rocha 

                Presidente do CONSUNI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*O original desta Resolução assinada encontra-se arquivado no Gabinete da Reitoria. 

 

 



 

 

ANEXO I 

 

Curso Data Link 

Engenharia Civil  

Administração 

Gestão RH 

14/07 – 19h  
meet.google.com/sgs-stjc-ket 

Direito 14/07 – 19h meet.google.com/sgs-stjc-ket 

Jornalismo 

Publicidade e 

Propaganda 

14/07 – 19h  
meet.google.com/sgs-stjc-ket 
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