
 

 

FAQ COLAÇÃO DE GRAU 2019.2 

1. Beca é obrigatório? 

R: Sim, o uso da beca é obrigatório. 

2. Os prestadores de serviços externos que já estejam credenciados 

ainda possuem a credencial válida? 

R: Sim, todos os prestadores se serviço que uma vez foram credenciados, 

ainda estão com suas credenciais válidas. Os que não possuem credencial 

devem enviar os dados para assessoria@uninorte.com.br até 07.08.2020 

3. Os alunos precisam reconvinda os professores paraninfos e 

homenageados? 

R: Sim, os professorem paraninfos e homenageados devem ser reconvidados, 

a ficha de colação deve ser enviada à UniNorte até 07.08.2020 para 

assessoria@uninorte.com.br 

4. Os formandos precisam estar de máscara também? 

R: Todas as pessoas deverão estar de máscara conforme decreto estadual nº 

42.330, de 28 de maio de 2020. Esse é um dos métodos de segurança 

indicados pela OMS. 

5. Os oradores e juramentistas ainda podem trocar o discurso? 

R: Não. 

6. Os formandos podem trocar data para quem não deseja a colação 

agora. Há possibilidades? 

R: A instituição está disponibilizando as datas de 13 a 20 de agosto, mas nada 

impede que alunos posteriormente solicitem a colação especial, com a ciência 

que deverão custeá-la. 

7. A máscara terá que ser padronizada com a cor da beca? 

R: Não, não há necessidade de uma padronização de máscaras.   

8. Nosso paraninfo já será um dos dois únicos convidados que 

poderemos levar? 

R: Sim, os alunos deverão levar o paraninfo e um convidado. 

9. Os teatros têm acessibilidade para pessoas com deficiência? 

R: Sim, os teatros possuem acessibilidade e teremos apoio do time de 

operações. 
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11. Ainda haverá ensaio para a colação no Teatro UNN? 

R: Não faremos novos ensaios para a colação de grau. 

12. Fotógrafos poderão estar na colação? 

R: Sim, os fotógrafos contratados estarão presente na colação, eles precisarão 

ser contatados pelos formados com os quais fecharam os contratos de 

prestação de serviço. 

13. Os alunos precisam solicitar a inclusão de nomes nas listas dos 

horários que já estão divididos? 

R: Não, as listas já foram divididas pela secretaria. A mesma já está disponível 

no site. 

14. A instituição irá se reunir com as empresas para mais detalhes? 

R: Não, a reunião que foi feita em meados de março continua válida.  

15. As empresas terão salas para as becas? 

R: Sim, as empresas terão salas para a alocação de becas. 

16. Posso levar mais de dois convidados? 

R: Não, a quantidade de convidados e formandos foi alinhada e dividida para 

que não haja aglomeração nos teatros da Instituição e atenda a capacidade 

permitida.  

17. Os estacionamentos estarão liberados? 

R: O Edifício Garagem, na unidade 3, estará disponível para estacionamento. 

18. Alunos que concluíram em 2020.1 podem colar grau com as turmas de 

2019.2? 

R: Não, alunos que colaram grau em 20.1 não poderão colar grau com as 

turmas de formação outros semestres. 

 

 

 


