CONVOCAÇÃO REITORIA/UNIPINHAL Nº 01/2022
O Prof. Dr. Eliseu Martins, Reitor do Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal –
UNIPINHAL, no uso de suas atribuições CONVOCA os estudantes concluintes dos cursos de
Administração, Biomedicina, Direito, Engenharia Agronômica, Farmácia, Fisioterapia, Gastronomia
(tecnólogo), Letras e Medicina Veterinária do 1º semestre de 2022, para a Sessão Solene de Colação
de Grau Oficial, modalidade presencial e informa os procedimentos necessários para participação.
Artigo 1º. São requisitos para participação da Sessão Solene de Colação de Grau Oficial:
I. Cumprir todas as exigências curriculares, incluindo Atividades Complementares, Estágios
obrigatórios, Trabalho de Conclusão de Curso e prerrogativas do ENADE;
II. É de responsabilidade dos estudantes concluintes realizar a conferência de suas obrigações
acadêmicas junto a Secretaria Acadêmica.
III. É de responsabilidade dos alunos concluintes, caso tenha alguma alteração em documentos, por
motivo de casamento, divórcio, averbação de nome por reconhecimento de paternidade, entre outros,
informar a Secretária Acadêmica até o dia 1º/08/2022 para que o seu certificado, histórico escolar e
diploma sejam emitidos corretamente.
Artigo 2º. A Sessão Solene de Colação de Grau Oficial será realizada, no dia 5 de agosto de 2022, tendo
início às 19h30min, no Anfiteatro do Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal UNIPINHAL.
Parágrafo único. A data e hora poderão sofrer alterações, que, caso se confirmem, serão
comunicadas antecipadamente ao público interessado.
Artigo 3º. A cerimônia de Colação de Grau Oficial é solene e, como tal, deverá ser resguardada de toda
a seriedade inerente ao Ato, não se admitindo qualquer tipo de ação que a descaracterize.
Artigo 4º. O estudante concluinte que não puder participar da Sessão Solene da Colação de Grau
Oficial na data prevista será convocado pela Secretaria Acadêmica para participar da Colação de Grau
em Gabinete que ocorrerá em data e horário previamente definidos.
§1º. O referido ato terá validade legal se presidido pelo Reitor ou pela Pró—Reitora Acadêmica.
§2º. A colação de grau em gabinete somente poderá ocorrer em data posterior à Cerimônia Oficial.
Espírito Santo do Pinhal, 20 de julho de 2022.

Prof. Dr. Eliseu Martins
- Reitor -

