
Sobre a Millenium Formaturas      

A Millenium Formaturas possui mais de 20 anos de experiência em realização 
de grandes eventos e foi escolhida pelo Complexo Educacional FMU I 
FIAM-FAAM I FISP para organizar o cerimonial da Colação de Grau Oficial do 1º 
semestre de 2017. 

Registro do evento 
A Millenium Formaturas fará a cobertura fotográfica e filmagem com 

exclusividade por meio de profissionais altamente capacitados para registrar 
este momento tão importante de sua vida.

Não será permitido o acesso de equipamentos fotográficos e filmadoras 
profissionais de familiares e convidados no evento.

Todos os formandos serão fotografados pelos profissionais da Millenium no 
dia da cerimônia, independente de aquisição posterior.

Não há necessidade de contratar anteriormente ou no dia da cerimônia os 
serviços de fotografia e filmagem realizados pela Millenium Formaturas. Os 
representantes comerciais da empresa  entrarão em contato e agendarão 
uma visita de apresentação do material fotográfico, sem compromisso de 
compra.

Serviços Inclusos na Colação de Grau
Espaço para realização do evento, decoração, empréstimo de beca e faixa na 
cor de seu curso, canudo personalizado para levar de lembrança, coral com 
músicas ao vivo abrilhantando o evento, telões para projeção simultânea, 
mestre de cerimônias, recepcionistas para orientar formandos e convidados 
e equipe de segurança.



PERGUNTAS FREQUENTES

Colação de Grau Oficial 1º semestre de 2017

1) O que é Colação de Grau?
É o ato institucional que confere grau acadêmico ao estudante concluinte do 
Ensino Superior. Na Colação de Grau você se torna graduado e recebe 
oficialmente o direito de exercer sua profissão.

O ato é sempre público, de caráter obrigatório, segue o Regulamento da 
Instituição e é formalizado com a assinatura da Ata de Colação de Grau e a 
entrega do Certificado de Conclusão de Curso.

2) A Colação de Grau do Complexo Educacional FMU I 
FIAM-FAAM I FISP é oficial?
Sim, a outorga de grau é um ato oficial da Instituição ao aluno concluinte 
do curso de Graduação.

3) Qual a diferença entre as duas colações: a Oficial e a Festiva?
A Colação de Grau é obrigatória e faz parte da conclusão do curso. Para 

colar grau, o aluno deverá atender às exigências de ordem legal e às 

orientações de caráter normativo da Instituição. A diferença fundamental 

entre as duas colações (festiva e oficial) é justamente essa: na COLAÇÃO 
FESTIVA podem participar todos os alunos aptos ou não a colar grau, sendo  

uma celebração não oficial. A COLAÇÃO OFICIAL da FMU, FIAM-FAAM e 
FISP é obrigatória e somente poderão participar os alunos que não possuem 

pendências acadêmicas, incluindo documentação de matrícula e ENADE, 

visto que a assinatura da ata e a entrega dos Certificados de Conclusão de 

Curso serão realizadas na data da solenidade. 



4) Quando posso solicitar meu diploma?
Após a Colação de Grau Oficial, você poderá solicitar o diploma pelo Aluno 

On-line. Acesse: Aluno On-line – Solicitações – Secretaria Geral - Diploma.

5) Em qual situação estarei apto a colar grau? 
Se você concluir o curso no qual está matriculado com assiduidade e 
aproveitamento de todos os componentes curriculares, estará apto a colar grau.

6) Se eu for aluno DPU e concluir o curso após aprovação em 
disciplinas cursadas em regime de DP de Férias, poderei colar 
grau?
Sim. Se você for aluno DPU (dependência de último semestre), após obter 
aprovação nas disciplinas cursadas em regime de DP de Férias, poderá colar 
grau, porém não participará da Solenidade da Colação de Grau Oficial. Você 
terá seu Certificado de Conclusão de Curso emitido no prazo de 90 
(noventa) dias.

7) Em qual situação não estarei apto a colar grau?
Você não estará apto a colar grau caso exista alguma pendência dos 

componentes curriculares obrigatórios, veja abaixo:

- Atividades complementares;

- Disciplina curricular/ Estágio obrigatório;

- Pendência perante ao ENADE, pois trata-se também de um componente 

curricular obrigatório (Art. 5º, §5º da Lei nº 10.861/2004).

- Pendência de documentação obrigatória de matrícula. 

Você pode acompanhar a sua situação acadêmica pelo Aluno On-line. 

8) No caso de pendência de documentos, para quem devo 

entregar?
Os documentos faltantes deverão ser entregues na Central de Atendimento 

ao Aluno (CAA) ou encaminhados para o e-mail doc.formandos@fmu.br 

9) Fui convocado para o ENADE e não compareci. Poderei colar 
grau?
Não. Se você foi convocado para a prova do ENADE e não compareceu ao 

Exame, não poderá participar da solenidade da Colação de Grau Oficial.

O ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) é componente 

curricular obrigatório de todos os cursos de Graduação (bacharelado e 

tecnológico), sendo condição indispensável para emissão do Histórico 

Escolar, assim como para a expedição do Diploma do aluno pela Instituição 

de Ensino Superior - IES. (Art. 5º, §5º da Lei nº 10.861/2004).

 

10) Me formei no semestre anterior e não tive Colação de Grau
Oficial. Posso participar? 
Não. A Colação de Grau é apenas para os formandos que concluíram o curso

no semestre e ano de referência da cerimônia.

11) Haverá custo para participar da Cerimônia de Colação de 
Grau?
Não haverá custo para alunos e seus convidados.

12) No dia da Colação Oficial, como saberei se não vou ser 
barrado para o evento?
Apenas os alunos aptos a colarem grau receberão o comunicado sobre a 

retirada dos convites, que serão entregues na Central de Atendimento ao 

Aluno (CAA) de seu curso. No dia da cerimônia, a empresa de formaturas 

também estará com a listagem oficial dos formandos aptos a participarem da 

cerimônia.

13) Quanto à entrega dos convites, quando e onde posso 
retirá-los?
Os convites serão distribuídos na Central de Atendimento ao Aluno (CAA) da

unidade em que você estuda. As datas serão divulgadas por meio de 

comunicados eletrônicos. Acesse semanalmente o site da empresa Millenium 

e da Instituição para informações atualizadas.

14) Qual é o traje sugerido para o evento da Colação Oficial?
Na Cerimônia Oficial de Outorga de Grau, todos os formandos deverão trajar 

beca e capelo (chapéu) que serão fornecidos no dia da solenidade. Sugere-se 

que utilize, por baixo da beca, roupas leves e confortáveis, em tons escuros, 

bem como sapatos ou sandálias (no caso das mulheres). Caso você deseje 

guardar o capelo (chapéu) de lembrança, poderá comprá-lo no próprio dia 

(valor de R$ 40,00 em dinheiro ou cartão de débito), sendo que a compra 

não é obrigatória e a venda é de total responsabilidade da empresa Millenium 

Formaturas.  

15) Quantos convites tenho direito para a Colação de Grau?
Cada formando tem direito a 07 (sete) convites, sendo 01 para o formando e 

06 para convidados.

16) Se o número de convidados ultrapassar o número de convites 
por formando, há possibilidade de compra na hora? 
Não haverá venda de convites, pois a cerimônia é gratuita, não podendo 

ultrapassar os 07 convites por formando.

17)  Já fechei contrato há algum tempo com outra empresa de 
formatura. Como devo proceder?
O contrato firmado com a empresa de formatura trata-se de um evento 

festivo e a Colação de Grau Oficial da Instituição trata-se de uma outorga de 

grau oficial, sendo um evento independente do outro.

18)  Sou obrigado a participar da cerimônia?
O ato de Colação de Grau é obrigatório, dessa forma nenhum aluno está 
dispensado da solenidade.

ATENÇÃO FORMANDO!

É obrigatória a apresentação de um documento oficial de identificação 

original com foto para assinatura da Ata e retirada do Certificado (RG, CNH, 

Carteira Profissional ou Passaporte).

O formando deverá comparecer, impreterivelmente, com 1 (uma) hora de 

antecedência no local.

Não será permitida a saída dos formandos antes do término da cerimônia;

Mantenha seu e-mail atualizado para receber as informações. 

Contatos Millenium Formaturas 

Para esclarecer qualquer dúvida com a empresa responsável pela Colação de 

Grau:

Ligue para (11) 2965-4040

envie e-mail para fmu@milleniumformaturas.com.br 

ou acesse o site http://www.milleniumformaturas.com.br e na área de 

“Colação de Grau Gratuita” escolha “FMU I FIAM-FAAM”. 

COMEMORE SUA CONQUISTA!
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15) Quantos convites tenho direito para a Colação de Grau?
Cada formando tem direito a 07 (sete) convites, sendo 01 para o formando e 

06 para convidados.

16) Se o número de convidados ultrapassar o número de convites 
por formando, há possibilidade de compra na hora? 
Não haverá venda de convites, pois a cerimônia é gratuita, não podendo 

ultrapassar os 07 convites por formando.

17)  Já fechei contrato há algum tempo com outra empresa de 
formatura. Como devo proceder?
O contrato firmado com a empresa de formatura trata-se de um evento 

festivo e a Colação de Grau Oficial da Instituição trata-se de uma outorga de 

grau oficial, sendo um evento independente do outro.

18)  Sou obrigado a participar da cerimônia?
O ato de Colação de Grau é obrigatório, dessa forma nenhum aluno está 
dispensado da solenidade.

ATENÇÃO FORMANDO!

É obrigatória a apresentação de um documento oficial de identificação 

original com foto para assinatura da Ata e retirada do Certificado (RG, CNH, 

Carteira Profissional ou Passaporte).

O formando deverá comparecer, impreterivelmente, com 1 (uma) hora de 

antecedência no local.

Não será permitida a saída dos formandos antes do término da cerimônia;

Mantenha seu e-mail atualizado para receber as informações. 

Contatos Millenium Formaturas 

Para esclarecer qualquer dúvida com a empresa responsável pela Colação de 

Grau:

Ligue para (11) 2965-4040

envie e-mail para fmu@milleniumformaturas.com.br 

ou acesse o site http://www.milleniumformaturas.com.br e na área de 

“Colação de Grau Gratuita” escolha “FMU I FIAM-FAAM”. 

COMEMORE SUA CONQUISTA!
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