
   
 

 Instituto de Ciências Humanas – Gabinete da Direção 
Rua Alberto Rosa, 154 – 96010-710 – Pelotas – RS – Telefone:+55(53)3284-5523 

www.ufpel.edu.br/ich – E-mail: ich.ufpel@hotmail.com 
Diretor: Sidney Gonçalves Vieira (81187299) Vice-Diretora: Lorena Almeida Gill (81505858) 

Mem. Circular 08/2015/ICH 

Condoc:  

Em 13 de março de 2015 

Aos 

Coordenadores de Colegiados de Curso de Graduação e Chefes de Departamento 

 

Assunto: Agendamento de Cerimônias Externas de Colação de Grau e  

               Unificação das Cerimônias Internas de Colação de Grau 

 

1. De acordo com o Calendário Acadêmico 2015, aprovado pelo COCEPE 

em 23/10/2014, foram estabelecidos períodos para colação de grau de cursos presenciais 

de acordo com o seguinte: 

 

Cerimônias Externas de Colação de Grau 

a. Para os concluintes em 2014/2 

Até 31 de março de 2015 

b. Para os conluintes em 2015/1 

Início: 14 de agosto de 2015 

Fim: 31 de outubro de 2015 

c. Para os concluintes em 2015/2 

Início: 15 de janeiros de 2016 

Fim: 02 de abril de 2016 

 

2. Assim, solicito que as coordenações dos colegiados dos cursos 

mantenham contato com os respectivos formandos, com a finalidade de fazerem os 

agendamentos das formaturas externas nos períodos especificados e comunicarem à 

Secretaria Geral do ICH, com antecedência mínima de 30 dias, as datas e horários 

agendados. 

 

Unificação das Cerimônias Internas de Colação de Grau 

3. Com relação às Cerimônias Internas de Colação de Grau, as datas de suas 

realizações serão unificadas para todos os cursos, a fim de facilitar os protocolos 

necessários.  

4. Nesse sentido, solicito aos coordenadores de colegiado de curso que 

atentem para as seguintes datas de realização das Cerimônias Internas de Colação de 

Grau. 
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Para os conluintes em 2015/1 

 

Primeira Cerimônia: Licenciatura em Geografia e Bacharelado em Geografia. 

18 de setembro de 2015, 20 H, na Secretaria Geral do ICH, na Rua Alberto 

Rosa, 154 (o local da cerimônia deverá ser confirmado com antecedência). 

 

Segunda Cerimônia: Licenciatura em História e Bacharelado em História.  

25 de setembro de 2015, 20 H na Secretaria Geral do ICH, na Rua Alberto Rosa, 

154 (o local da cerimônia deverá ser confirmado com antecedência). 

 

Terceira Cerimônia: Bacharelado em Antropologia, Bacharelado em Ciências 

Econômicas e Bacharelado em Conservação e Restauro de Bens Culturais 

Móveis 

02 de outubro de 2015, 20 H na Secretaria Geral do ICH, na Rua Alberto Rosa, 

154 (o local da cerimônia deverá ser confirmado com antecedência). 

 

Quarta Cerimônia: Todos os cursos  

(apenas se houver remanescentes autorizados) 

23 de outubro de 2015, 20 H na Secretaria Geral do ICH, na Rua Alberto Rosa, 

154 (o local da cerimônia deverá ser confirmado com antecedência). 

5. A participação na Quarta Cerimônia, aberta para formandos de todos os 

cursos, será facultada àqueles formandos que justificarem a impossibilidade de 

participação na data respectiva agendada para seu curso. 

6. A realização de cerimônia interna de colação de grau fora das datas 

agendadas dependerá da aprovação de justificativa encaminhada pelo interessado com a 

nuência da respectiva coordenação de colegiado de curso.  

 

 

 

Atenciosamente 

 

 
Sidney Gonçalves Vieira 

Diretor 

Instituto de Ciências Humanas 

 

 

OBS.: O presente documento é uma cópia digital. O original, de igual teor, encontra-se 

assinado e tem uma cópia arquivada na Secretaria do Instituto de Ciências Humanas. 


