Universidade Estadual do Rio Grande do Sul
Pró-Reitoria de Ensino
Coordenadora de Ingresso, Controle e Registro Acadêmico

ORIENTAÇÃO PROENS 02/2021

CONSIDERANDO a Resolução CONEPE Nº 013/2020, que aprovou a alteração do
Calendário Acadêmico de 2021, em face da pandemia do Coronavírus e consequente
imposição do afastamento social;

CONSIDERANDO as disposições da Portaria Interna 053/2020, que mantém suspensas as
atividades presenciais regulares na Universidade até enquanto perdurar o estado de
calamidade pública no Estado do Rio Grande do Sul, também em face da pandemia do
Coronavírus e consequente imposição do afastamento social;

CONSIDERANDO, em caráter excepcional, a realização da Solenidade de Colação de Grau
por meio de videoconferência, aos(às) concluintes dos cursos de graduação durante o
período de suspensão das atividades presenciais da Instituição;

CONSIDERANDO que a Colação de Grau é o ato oficial, público, solene e obrigatório por
meio do qual o/a estudante, concluinte do curso de graduação, recebe o grau ao qual tem
direito por concluir o nível superior. E por isso, em nenhuma hipótese, a outorga de grau é
dispensada e, por oficializar a conclusão do curso superior, é pré-requisito para emissão e
registro do Diploma.

DAS COLAÇÕES DE GRAU EM SESSÃO SOLENE E GABINETE
As Colações de Grau iniciarão a partir do dia 05 de abril de 2021. As cerimônias
ocorrerão nos meses de abril e maio de 2021.

DAS COLAÇÕES DE GRAU EM SESSÃO SOLENE
Nas Colações de Grau em Sessão Solene (formato online), as datas disponibilizadas
pelo Gabinete do Reitor são:
- Mês de abril: 07,14 e 28, e;
- Mês de maio: 05, 12, 19 e 26.
Nas datas mencionadas acima, poderão ocorrer até 2 colações por dia em turnos
diferentes (uma no turno da manhã e outra no turno da tarde), sempre em horário comercial,
Na impossibilidade da participação do Reitor outra pessoa será nomeada para
representá-lo.
As Colações de Grau em Sessão Solene (formato online) deverão ocorrer com um
número mínimo de 5 (cinco) formandos (as).

DAS COLAÇÕES DE GRAU EM GABINETE
As Colações de Grau em Gabinete (formato online) ocorrerão a partir de 05 de abril
de 2021 até final de maio de 2021, conforme as datas indicadas pelo DECOR, sempre em
horário comercial.
Antecipações de Colação de Grau serão realizadas somente se cumpridos todos os
quesitos elencados no Manual de Colação de Grau. Colação de Grau antecipada é sempre
realizada na modalidade Gabinete, sendo no semestre 2021/1 no formato remoto.
Porto Alegre, 10 de fevereiro de 2021.
Atenciosamente,

Rochele da Silva Santaiana
Pró-Reitora de Ensino

