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A Mega Colação de Grau da UniNorte será no dia 17 de março, na Arena da Amazônia. Para 

esclarecer algumas dúvidas, fizemos um FAQ com as perguntas mais frequências sobre a 

colação.  

 

1. É obrigatório levar a pulseira do formando? 

Sim. O formando que não apresentar a pulseira na entrada, não terá acesso à arena e não 

poderá colar grau. A pulseira é a identificação e passaporte do aluno e não haverá a 

possibilidade de checagem de nomes na entrada pelas equipes de segurança. 

2. Se meus convidados esquecerem os ingressos, eles poderão entrar? 

Não. Os convidados que não apresentarem os ingressos na entrada, não poderão acessar a 

arena. O mesmo processo de entrada dos formandos na arena, também é válido para os 

convidados. Crianças até 1 ano não precisam de ingresso. 

3. O formando precisa levar algum documento? 

Sim. Após a entrada na arena, o formando assinará um Check List que confirmará sua presença 

no evento. Para isso é necessário apresentar o documento oficial com foto ao atendente. Ao 

final da cerimônia, o formando também só poderá assinar a ata de participação na colação e 

pegar o diploma, se apresentar o documento. 

4. A que horas o formando precisa estar na arena? 

Às 13h. O formando precisa estar neste horário na arena, pois há uma programação extensa 

até o início da cerimônia. Das 13h às 16h, o formando deverá fazer o Check List, as fotografias 

com familiares e amigos nos estúdios e a retirada das becas.  

IMPORTANTE: é neste horário que ocorrerá a entrega do anel e a entrega do diploma 

simbólico nos estúdios de fotografia. Todos os serviços serão encerrados às 16h. O único 

atendimento que se estenderá até as 17h30 será o da entrega das becas.  

5. Se o formando chegar às 17h ou após esse horário, haverá algum problema? 

Sim. O formando que chegar às 17h em ponto ou após este horário, não colará grau. O início 

da organização dos alunos para a entrada em campo será às 16h. Por isso, todos os serviços 

estarão suspensos a partir deste horário para que todos os alunos sejam posicionados no 

túnel. 

6. Que horas começa a cerimônia de colação de grau? 

Às 18h. Mas os formandos serão posicionados a partir das 16h para entrada em campo.  

IMPORTANTE: os formandos que chegarem às 17h em ponto ou após este horário, não 

colarão grau. 

7. Quando será a entrega do anel ao formando? 

Ver o item 4. 
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8. Na cerimônia, os familiares entrarão com os formandos? 

Não. Os familiares terão participação importante das 13h às 16h, conforme agendamento de 

seu estúdio, para realização de fotos e entrega do anel. Já os professores homenageados 

estarão em uma área reservada próximo ao campo. 

9. Eu não tenho beca e nem fotógrafo, o que devo fazer? 

Na arena haverá estúdios com becas e fotógrafos credenciados. Basta procurá-los no dia para 

verificar a disponibilidade. Caso o formando não consiga a beca, não poderá colar grau. 

10. Tenho convidados com deficiência ou mobilidade reduzida e/ou formandos que precisam 

de atenção especial. 

No caso de deficientes auditivos, haverá uma equipe de intérpretes disponíveis para o evento. 

Basta procurar alguém do STAFF na arena para mostrar onde eles estarão posicionados. 

Formandos e/ou convidados cadeirantes terão acesso exclusivo a rampas de acesso, cadeiras 

de roda, elevadores e acompanhamento do STAFF. 

11. Quais os serviços que terei à minha disposição? 

Banheiros, localizados nas extremidades da arena; áreas de alimentação; elevadores para 

deficientes, gestantes e idosos; salão de beleza; e estúdios de fotografia. 

12. Como será a cerimônia?  

Às 18h, os formandos serão chamados para entrar em campo de acordo com a escola. Haverá 

a fala do reitor, diretores de escola e o juramento realizado por um aluno representando cada 

curso. Para finalizar, o reitor erguerá a borla para anunciar a concessão de grau aos 

formandos.  

13. Que horas será o show?  

Às 21h15. Após a finalização da cerimônia, o formando deverá voltar ao estúdio para entregar 

a beca e assinar a ata para receber o diploma. Seus familiares e amigos devem esperar por 

você nas arquibancadas. Depois disso, o campo estará liberado no horário acima para o baile.  

14. Os professores paraninfos e oradores entram em que momento?  

Os professores homenageados (paraninfos) por turma serão conduzidos pela equipe de 

cerimonial para uma tribuna de honra. Os oradores gravaram mensagem especial para suas 

turmas e isto será transmitido em telões a partir das 13h. 

15. Sou aluno desperiodizado. Onde vão me encaixar?  

Aluno desperiodizado deverá procurar a coordenação do curso ou a equipe de cerimonial no 

dia do evento para ser encaixado em seu respectivo curso na área de concentração, antes da 

entrada.     
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16. Meu fotografo é a avulso. O que ele tem que fazer?  

Todos os fotógrafos avulsos foram chamados para credenciamento e deverão comparecer a 

uma sala reservada para guardarem seus materiais. 

17. Até que horas vai o show?  

O baile irá até a meia-noite. 

18. Posso levar água, comida, sacolas e guarda-chuvas?  

Água e comida serão vendidas no local. Sacolas só com os itens necessários para sua colação e 

o guarda-chuva é de responsabilidade do formando. 


