
	 	

	
																																					
																																				PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA 

FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOÇA 
 

RESOLUÇÃO FMP Nº. 003/2019 
 

Dispõe sobre a padronização e 
organização da Formatura 
Institucional (colação de grau) 
realizada na Faculdade Municipal de 
Palhoça - FMP 

 
O Presidente do Conselho da Faculdade Municipal de Palhoça – CONFAP, no uso de 
suas atribuições, considerando a deliberação do Conselho em reunião do dia 29 de 
abril de 2018, 
 
RESOLVE: 

Capítulo 1 
Conceituação 

 
Art. 1º A solenidade de colação de grau é um ato oficial, público e obrigatório. É um 

cerimonial solene e cívico, o que implica no cumprimento das normas aqui 
apresentadas. A colação de grau é de responsabilidade da Faculdade Municipal de 
Palhoça - FMP. As demais etapas da formatura, como as atividades festivas e/ou 
religiosas, são de responsabilidade da Comissão de Formatura composta pelos 
formandos.  

Art. 2º Para solicitar a colação de grau, os acadêmicos deverão estar em dia com a 
documentação exigida: 

a) RG 
b) CPF 
c) Certidão de nascimento ou casamento 
d) Título de eleitor e quitação eleitoral 
e) Certificado e histórico do Ensino Médio 
f) Atestado de reservista ou dispensa militar 

 
Capítulo 2 

Das atribuições da Comissão de Formatura 
 

Art. 3º Respeitar os prazos definidos pela Faculdade Municipal de Palhoça – 
FMP no Calendário Acadêmico. 

Art. 4º Entregar, à Secretaria Acadêmica antecipadamente (mínimo de 30 dias da 
data da colação de grau):  

a) Lista com os nomes do paraninfo/paraninfa, patrono/patronesse e homenageado 
da turma, bem como os nomes dos alunos que farão as homenagens, do orador e 
do juramentista. 

 
 
 
 



	 	

 
 

b) Os discursos de homenagens dos acadêmicos. 
Art. 5º Informar aos homenageados (paraninfo/paraninfa, patrono/patronesse e 

nome da turma) a data, o horário e o local da cerimônia. 
Art. 6º Informar à Secretaria Acadêmica a data, horário e local do ensaio de 

formatura, quando houver. 
 

Capítulo 3 
Das atribuições da Secretaria Acadêmica 

 
Art. 7º Definir, junto à Direção Executiva e Direção Acadêmica, a data, local e 

horários das colações de grau. 
Art. 8º Informar a comissão de formatura a data, o local e o horário da colação de 

grau. 
Art. 9º Elaborar a ordem do dia/pauta do cerimonial da colação de grau e a 

composição da mesa diretiva: Diretor Executivo, Acadêmico, Administrativo, 
Coordenadores, paraninfos e convidados especiais, quando houver.  

Art. 10 Receber da Comissão de Formatura dos alunos, os nomes dos 
homenageados e organizá-los no cerimonial e o nome dos acadêmicos que farão as 
homenagens. 

 
Capítulo 4 

Do local da colação de grau 
 

Art. 11 As colações de grau acontecerão, a cada semestre, no auditório da 
Faculdade Municipal de Palhoça – FMP, ou em local defino pelos gestores da 
instituição. 
 

Capítulo 5 
Das disposições finais 

 
Art. 12 Cada curso pode sugerir o nome de um/a aluno/a para ser o/a orador/a que 

fará o discurso em nome de todos/as os/as formandos/as. O discurso deve ser redigido 
pelos/as próprios/as formandos/as ou aluno/a responsável e conter, no máximo, 2 (duas) 
páginas, fonte Times New Roman 12, espaçamento 1,5. O texto do discurso deve ser 
encaminhado à Secretaria Acadêmica da Faculdade Municipal de Palhoça – FMP 
para o email secretariaacademica@fmpsc.edu.br , conforme artigo 3º.  
 

Art. 13 Serão dois juramentistas: um para os cursos de Administração e Tecnólogo 
em Gestão de Turismo e um para o curso de Pedagogia.  
 

Art. 14 O cerimonial da Colação de Grau/Formatura seguirá o modelo padrão 
definido pela Secretaria Acadêmica da Faculdade Municipal de Palhoça – FMP. 
 

 
 
 
 
 



	 	

 
 
Art. 15 Os casos omissos nesta normativa serão resolvidos pelo Conselho da 

Faculdade Municipal de Palhoça – CONFAP. 
 

Palhoça, 29 de abril de 2019 
 
                                       ________________________________            

Prof. MSc. Fábio Henrique Pereira 
Presidente da Faculdade Municipal de Palhoça	


