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INFORMAÇÕES SOBRE COLAÇÕES DE GRAU NO CCJE

 Agendamento

1. Todo semestre a Secretaria do CCJE encaminha e-mail aos Coordenadores de Colegiados
solicitando  o  agendamento  das  colações  de  grau  por  meio  do   "Formulário  para
agendamento de colação de grau".

2. Sendo assim, o Coordenador do Curso preenche e assina o formulário e o encaminha
para o e-mail da Secretaria Geral (secretariaccje@gmail.com) no prazo estabelecido pela
Direção do CCJE. O prazo é estipulado em conformidade com o calendário acadêmico. 

3. Após a autorização da Direção, a Secretária reúne os formulários de todos os cursos do
CCJE e os encaminha à Prograd/Ufes, por meio de memorando.

4. Observações

a) A data escolhida para a cerimônia de colação de grau deverá ser, preferencialmente, de
acordo com a disponibilidade do Diretor.  Dessa forma, antes de encaminhar o formulário o
coordenador  deverá  combinar a  data  com a  Secretária,  para  verificação  da  agenda  do
Diretor.

b)  Também  deverá  ser  verificado  previamente,  antes  do  envio  do  formulário,  a
disponibilidade do  Auditório  Manoel Vereza/Salão  Rosa  na data  pretendida.  É  possível
consultar a agenda do Auditório no site www.ccje.ufes.br. Quanto à agenda do Salão Rosa,
verificar na Secretaria do CCJE, ramal 2590.

c) O aluno formando ou comissão de formatura não estão autorizados a agendar colação de
grau  nem realizar  reservas  nos  espaços  do  Centro  cuja  finalidade seja a  realização  de
cerimônias de colação de grau.

Demais informações

 

http://www.ccje.ufes.br/
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* No caso de colação de grau por procuração, o CCJE exige procuração particular com
reconhecimento de firma.

* Os capelos estão disponíveis na Secretaria do CCJE, para serem utilizados no momento
da cerimônia.

ADMINISTRAÇÃO AZUL
ARQUIVOLOGIA AZUL
BIBLIOTECONOMIA AZUL
CIÊNCIAS CONTÁBEIS VERMELHO
DIREITO VERMELHO
ECONOMIA AZUL
GEMOLOGIA AZUL
SERVIÇO SOCIAL VERDE

 


