
    
 

 

INFORMATIVO 

COLAÇÃO DE GRAU OFICIAL 

REDES DE ENSINO JK  

1º SEMESTRE DE 2018 

Obs: Caso o aluno não compareça na cerimônia oficial, deverá solicitar via protocolo 

online a Colação de Grau em Gabinete (Cerimônia Solene apenas com a 

participação do Diretor da IES e uma testemunha), e pagar à taxa de R$ 150,00. 

 

 

17/05 (Quinta-feira) 

TODAS AS UNIDADES 

Horário: 19h 

Centro de Pós-Graduação e Faculdade JK 907 Sul, 

Endereço: SEPS Quadra 707/907, Lote F -  Asa Sul, Brasília-DF. 

 

 

 

 

 



    
 

 

VALOR DA BECA  

R$ 60,00  
EM ESPÉCIE OU CARTÃO DE DÉBITO 

 

 

UNIDADES   ASA SUL (907) 

Data: 06 e 07/06 

Horário: 18h às 21hs 

Sala: Laboratório de Fisio 

 

UNIDADE SAMAMBAIA 

Data: 12/06 

Horário: 18h às 21h 

Sala: Auditório (72) 

 

UNIDADE GAMA I, II e 

Valparaíso,  

Data: 13 e 14/06 

Horário: 18h às 21hs 

Sala: Auditório MultiTarefas

 

 

08/07 

TODAS AS UNIDADES 

Obs: Estarão disponíveis os Termos de Colação de Grau, Termo para Emissão 

de Diplomas, Informativo sobre a cerimônia. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

15/07 

TODAS AS UNIDADES 

Obs: As informações deverão ser entregues para a Secretária Acadêmica de 

cada Unidade. 

 

29/07 

TODAS AS UNIDADES 

Obs: Após o término do período letivo, todos os formandos deverão solicitar 

históricos escolares para saber se estão ou não regulares com as obrigações 

acadêmicas. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

17/08 

TODAS AS UNIDADES 

Obs: Todas as documentações deverão ser entregues na secretaria, 

autenticadas em cartório. 

Data: No dia de cada Colação – Conforme cronograma e unidades abaixo. 
 
Obs: Indispensável à presença de todos os formandos no dia do ensaio, 
principalmente para aqueles que vão participar do ato simbólico (Orador, 
outorga, Bandeira e etc...) 
 
Local: GARDEN HALL (Antigo Vila Mix, ao lado Hotel Bay Park, próximo a Vila 

Planalto) 

Endereço  SHTN TRECHO 02, CONJUNTO 05, VILA PLANALTO, ASA NORTE, CEP: 70.800-220, 

 



 
 

 

DATA 

22 DE AGOSTO DE 2018 

Local: GARDEN HALL (Antigo Vila Mix, ao lado Hotel Bay Park, próximo a Vila 

Planalto) 

Endereço  SHTN TRECHO 02, CONJUNTO 05, VILA PLANALTO, ASA NORTE, CEP: 70.800-220, 

Horário de chegada dos alunos: 17h30 

Horário de chegada dos convidados a partir das 18h 

Horário de início da cerimônia  20h 

 

Traje: Roupas confortáveis, pois ficarão por baixo da Beca e esquenta 

bastante. 

Formandos – calça preta, sapato preto, meias pretas e camisa manga cura ou 

camiseta confortável. Não colocar gravata. 

Formandas – EVITAR roupas de gola alta, vestidos longos, se for usar calça 

que seja de preferência preta; sapato preto fechado ou sandália preta.  Evitar 

usar sapatos ou sandálias de salto muito alto. Não fazer penteados altos, pois 

dificulta o uso do capelo. 

As becas serão vestidas pela equipe da 12 Produções Eventos a partir 

das 17h30 no local da colação de grau. 

 

 



 
 

OBSERVAÇÕES: 

 O aluno que não provar a beca nos dias disponibilizados na Instituição 

deverá ligar na sede da Empresa e fazer o agendamento,  3462.1101  

com até 30 dias antes do respectivo evento, para efetuar o pagamento 

e provar a beca. 
 

 Muito importante o comparecimento dos formandos no ensaio da 

colação de grau, caso o formando que for participar de algum 

momento especial na colação como, juramentista, outorga, orador, 

dentre outros itens, não comparecer ao ensaio será substituído. 

 

 Os formandos deverão chegar às 17h30, vestir a beca, entrar no circuito 

oficial das fotos em seguida tirar as fotos com os familiares e 

convidados. 

  

 Haverá assinatura da ata oficial, que será fornecida pela instituição 

que levará para colação, sendo assim, ao chegar no local procurar o 

Cerimonial para que possam assinar a mesma antes do início do evento, 

esta assinatura é obrigatória e caso não assinem não poderá colar o 

grau. 

 

 As sessões de fotos se encerrarão às 19h30min, impreterivelmente para 

que todos os formandos dirijam-se ao local indicado pelo cerimonial, 

onde iniciará a organização para entrada oficial. 

 

 As sessões de fotos serão reiniciadas logo após o término da Cerimônia, 

sugerimos avisar aos familiares e convidados para o reencontro com 

alunos nos estúdios fotográficos que estarão identificados com a letra 

inicial do nome de cada aluno. Aproveitem para registrar mais esta etapa 

vencida. 

 

 A Exclusividade Fotográfica desta solenidade de Formatura é da  12 

Produções Eventos, ficando assim proibida a entrada de máquinas 

fotográficas profissionais e semi profissionais, bem como contratar 

fotógrafos particulares. 

OBS: Não será permitida a entrada de materiais sonoros!!! Buzinas de ar 

comprimido, balões a gás hélio, papel picado; faixas com madeiras ou outros 

objetos que atrapalhem o bom andamento do evento, serão recolhidos na 

entrada pela equipe de segurança.  

 



 
 

É importante que avisem os familiares e convidados, caso insistam, correrão o 

risco de suspensão da solenidade pela direção da faculdade.  

Não será permitido a reservas de lugares, para convidados. 

Evite transtornos!  

Respeite as regras! Informe aos convidados! 

Colabore com os organizadores!! 

 

12 Produções Eventos    

(61) 3462.1101 

 


