
 

 Entre em contato com a Assessoria de Comunicação:  

3399-5815 / 3399-5817 / aicont@pucminas.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE DATA OBSERVAÇÃO 

Reunião de planejamento 

com as Comissões de 

Formatura 

29/08/2017 (terça-feira) 

As reuniões ocorrerão na sala multimeios (prédio 

3, sala 120) no dia: 

 29/08 – 10h30 às 11h30 

 29/08 – 18h30 às 19h30 

Requerimento de 

Formatura  
(Para todos os alunos que estão 

cursando as últimas disciplinas de 

seu curso no 2º/2017) 

Período do requerimento  

01/09 a 30/09/2017  

(PRAZO SEM PRORROGAÇÃO) 

1. Preencher o requerimento pelo SGA-Aluno | Setor 

de Formaturas | Requerimento de Formatura; 

2. Optar pela Sessão Solene ou Ato Acadêmico 

Interno 

3. Imprimir o requerimento de formatura, anexar 

cópia da carteira de identidade e certidão de 

nascimento (ou casamento) e entregar no 

Atendimento Integrado ao Aluno (Prédio 4) até o 

dia 02/10/2017. 

4. Mesmo já tendo feito o requerimento e recolhido 

a taxa de Despesas com Cerimonial em semestre 

anterior, o provável formando deverá requerer a 

formatura neste semestre. Nesse caso, não será 

necessário pagar novamente o valor referente às 

Despesas com Cerimonial. É preciso apenas 

anexar cópia do comprovante de pagamento ao 

novo Requerimento de Formatura. 

Pagamento do boleto das 

Despesas com Cerimonial 
(Taxa única, aplicada para todos os 

alunos que optarem pela Sessão 

Solene, que cobrirá serviços de 

cerimonial, aluguel de beca, arranjos, 

entre outros).  

Realização do requerimento 

e impressões até 

30/09/2017.  

*Impressão do boleto na mesma tela 

de impressão do Requerimento de 

Formatura. 

Vencimento do boleto dia 

30/09/17 

Valor R$200,00 

Sessão Solene: Destinada aos alunos regulares ou irregulares, que 

participarão das solenidades de seu curso agendadas para este 

semestre, onde os formandos utilizam a beca, com momentos de 

discursos e homenagens. 

*O aluno não precisa estar vinculado à comissão, ou à sua turma 

original, para participar desta solenidade. Basta que esteja cursando 

as últimas disciplinas do curso e concluí-las (integralizar o currículo).  

 

Ato Acadêmico (colação interna): Realizado em data, horário e local 

definidos e divulgados pela Universidade, com formandos de vários 

cursos, sem utilização da beca ou momentos de discursos ou 

homenagens. O Ato Interno é exclusivo aos formandos, sem a 

participação de convidados.  

Alteração de data, horário ou 

local da Sessão Solene 
Até 01/09/2017 

Procurar a Assessoria de Comunicação com protocolo 

do agendamento anterior. 

Revisão de convites (entrega da 

boneca/prova do convite pela 

comissão) 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Entrega da prova/boneca (pré-impressão dos convites) 

na Assessoria de Comunicação (Prédio 4, 2º andar). 

Prazo para correção da boneca, de no máximo 5 dias 

úteis, a contar da data da entrega. 

 

 

Datas importantes para  

os concluintes do 

2º SEMESTRE DE 2017 



 

 Entre em contato com a Assessoria de Comunicação:  

3399-5815 / 3399-5817 / aicont@pucminas.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE DATA OBSERVAÇÃO 

Ensaio de formatura, 

prova de becas e 

entrega dos convites 

individuais para as 

solenidades 

(somente para 

formandos da Sessão 

Solene) 

06/12/2017 (quarta-feira) 

 

Escala:  

 

18h às 19h30 – cursos cerimonial 1 

19h30 às 21h – cursos cerimonial 2 

21h às 22h20 – cursos cerimonial 3 

 

A escala dos cerimoniais por horário será 

divulgada posteriormente.  

Entrega do questionário 

da colação preenchido 

pela comissão e 1 convite 

finalizado 

Novembro 

Dezembro 

O questionário de colação de grau e o 

exemplar finalizado deverão ser 

entregues com antecedência de 20 dias 

da data da colação de grau. Entregar o 

material na Assessoria de Comunicação 

(Prédio 4, 2º andar). 

Ato Acadêmico interno 

 

Ato Acadêmico 

08/02/2018 (quinta-feira) 

 

16h, no Teatro Padre de Man. 

Período de realização das 

Sessões Solenes 

1º período de colações 

11/12/2017 a 22/12/2017 
Nos locais e horários do curso/turno 

previamente agendados pelas comissões de 

formatura ou representantes de turma. 
2º período de colações 

20/01/2018 a 24/02/2018 

 

Todas as informações em: WWW.PUCMINAS.BR/FORMATURAS  

Este quadro está disponível no site do Setor de Formaturas/Notícias, no SGA-Aluno/Notícias, Secretaria 

Acadêmica e Quadros de Avisos. 

Datas importantes para  

os concluintes  

2º SEMESTRE DE 2017 

http://www.pucminas.br/formaturas

