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RESOLUÇÃO Nº. 011 DE 28 DE MARÇO DE 2017 

 

 

“Dispõe sobre a regulamentação da colação de 

grau da Universidade Estadual de Roraima – 

UERR.” 

 

 

O VICE-REITOR NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO 

UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA, no uso das 

atribuições que lhe conferem o Estatuto da UERR, em seu Art. 22, aprovado pelo Decreto nº. 

14.444-E de 15 de agosto de 2012, e o Decreto nº 012 - P, de 04 de janeiro de 2016, e em 

cumprimento à decisão do Egrégio Conselho em Sessão Ordinária realizada em 24 de março de 

2017, e 

 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação do procedimento de 

colação de grau no âmbito da Universidade Estadual de Roraima; 

 

CONSIDERANDO que a colação de grau fora do prazo previsto no Calendário 

Acadêmico é serviço público divisível a ser prestado mediante contraprestação e requerimento 

do interessado, 

 

 

RESOLVE: 

 

 

Art. 1º A colação de grau é o ato oficial e solene pelo qual o Magnífico Reitor, ou 

seu representante, confere aos concluintes dos cursos de graduação da Universidade Estadual de 

Roraima o respectivo grau, com declaração do título a que fazem jus. 

Parágrafo único. As sessões solenes de colação de grau podem ser públicas ou internas.  

 

Art. 2º Após o término do último semestre letivo, o acadêmico deverá solicitar a 

colação de grau em prazo previsto no Calendário Acadêmico, mediante requerimento 

protocolado no Departamento de Registro Acadêmico, e apresentar declaração de nada consta da 

Multiteca, da Direção de Campus e da Coordenação de Curso. 



Secretaria dos Conselhos Superiores 
Rua 7 de Setembro, 231 - Canarinho 
CEP 69306-530 / Boa Vista - RR - Brasil 
Fone: (95) 2121-0913 
E-mail: socs.conuni@uerr.edu.br 
www.uerr.edu.br 

SECRETARIA DOS CONSELHOS SUPERIORES 

Conselho Universitário 

Secretaria dos Conselhos Superiores 
Rua 7 de Setembro, 231 - Canarinho 
CEP 69306-530 / Boa Vista - RR - Brasil 
Fone: (95) 2121-0913 
E-mail: socs.conuni@uerr.edu.br 
www.uerr.edu.br 

 
 

Publicado no DOE Nº. 2971 em 28.03.17 

§1º O provável formando deverá respeitar rigorosamente o período do requerimento de colação, 

previsto no Calendário Acadêmico, e acompanhar o processo, junto ao Departamento de 

Registro Acadêmico.  

§2º Caso o acadêmico não cumpra o referido prazo, deverá fazer solicitação de colação no 

próximo semestre, obedecidos os prazos previstos no Calendário Acadêmico. 

 

Art. 3º O acadêmico que recebeu a outorga do grau em colação de grau 

antecipada, não pode recebê-la novamente em colação de grau ordinária, embora possa participar 

da solenidade da turma do seu período letivo como convidado, caso comunique este desejo 

dentro do prazo estabelecido para a solicitação de colação de grau ao Departamento de Registro 

Acadêmico. 

 

Art. 4º Somente poderão colar grau os acadêmicos concluintes, que 

integralizaram a matriz curricular, sem qualquer débito acadêmico, constante em lista publicada 

pelo Departamento do Registro Acadêmico. 

 

Art. 5º A colação de grau é requisito obrigatório para expedição do diploma.  

 

Art. 6º O Departamento de Registro Acadêmico deverá expedir diploma no prazo 

máximo de 90 (noventa) dias úteis, a contar da data da colação de grau. 

 

Art. 7º A colação de grau ordinária é pública e possui caráter oficial, solene e 

festiva, presidida pelo Reitor, sendo organizada pelo Cerimonial da UERR, em local definido 

pela Reitoria, com a presença de convidados e em data prevista no Calendário Acadêmico. 

Parágrafo único. A colação de grau ordinária exige o uso de vestes talares pelo acadêmico 

graduando. 

 

Art. 8º A colação de grau especial é interna e possui caráter oficial, solene e não 

festiva, ocorrendo em data diversa da colação de grau ordinária. 

Parágrafo único. A colação de grau especial depende de justificativa a ser analisada pelo 

Departamento de Registro Acadêmico e pode ser: 

I - antecipada, quando ocorrer ao término do semestre letivo e antes da data prevista no 

Calendário Acadêmico para a colação de grau ordinária. 

II - extraordinária, destinada aos graduandos que deixaram de solicitar a colação de grau no 

prazo estabelecido no Calendário Acadêmico ou que deixaram de comparecer à colação de grau 

ordinária. 

 



Secretaria dos Conselhos Superiores 
Rua 7 de Setembro, 231 - Canarinho 
CEP 69306-530 / Boa Vista - RR - Brasil 
Fone: (95) 2121-0913 
E-mail: socs.conuni@uerr.edu.br 
www.uerr.edu.br 

SECRETARIA DOS CONSELHOS SUPERIORES 

Conselho Universitário 

Secretaria dos Conselhos Superiores 
Rua 7 de Setembro, 231 - Canarinho 
CEP 69306-530 / Boa Vista - RR - Brasil 
Fone: (95) 2121-0913 
E-mail: socs.conuni@uerr.edu.br 
www.uerr.edu.br 

 
 

Publicado no DOE Nº. 2971 em 28.03.17 

Art. 9º. A solicitação colação de grau especial se dará mediante requerimento do 

interessado ao Departamento de Registro Acadêmico, anexada a justificativa acompanhada de 

documentos comprobatórios da sua imprescindibilidade. 

§ 1º São considerados, para os fins desta resolução, casos de urgência que autorizam a colação de 

grau especial: 

I - admissão em emprego; 

II - nomeação em cargo público; 

III - exigência de conselho de classe; 

IV - enquadramento de progressão funcional; 

V - transferência de domicílio ex officio para outra Unidade da Federação; e 

VI - ingresso em programas de pós-graduação stricto sensu ou latu sensu, quando exigido pela 

instituição. 

§2º Os documentos que comprovam a solicitação de colação de grau especial devem ser 

apresentados em cópias autenticadas ou em cópias acompanhadas dos originais. 

§3º Em caso de colação de grau especial, comprovada a urgência de expedição de diploma, o 

Departamento de Registro Acadêmico deverá expedir o diploma no prazo de até 30 (trinta) dias 

úteis, contados da data da colação de grau. 

 

Art. 10.  O ato de colação de grau especial poderá realizar-se, individualmente ou 

em grupos, preferencialmente, no Gabinete do Reitor ou, quando for o caso de designação de 

representante, na sala de reuniões do Conselho Universitário.  

  

Art. 11.  Os pedidos de colação de grau especial, somente serão aceitos após a 

integralização da matriz curricular, comprovada com o histórico escolar, e observarão um prazo 

máximo de tramitação de 10 (dez) dias úteis.  

§1º Em caso de deferimento, a colação será marcada para ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias 

úteis, contados da data da comprovação do recolhimento da taxa de antecipação de colação de 

grau.  

§2º O interessado deverá comparecer pessoalmente o Departamento de Registro Acadêmico para 

tomar ciência da decisão de seu pedido, e em caso de deferimento, recolher a taxa de colação 

especial no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

§3º O não recolhimento da taxa obsta o protocolo de novo pedido de colação de grau especial. 

§4º Compete ao Departamento de Registro Acadêmico agendar junto ao Gabinete do Reitor a 

data e o horário da cerimônia de colação de grau especial, informando o interessado via e-mail.  

§5º Na hipótese de indeferimento do pedido, faculta-se ao acadêmico a interposição de recurso 

perante a Pró-Reitoria de Ensino e Graduação. 

§ 6º Do ato de colação de grau lavrar-se-á a ata subscrita pelo Reitor ou por seu representante, 

pelas testemunhas e pelo graduando.  
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Art. 12. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário. 

 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

Boa Vista-RR, 28 de março de 2017. 

 

 

ELEMAR KLEBER FAVRETO 
Vice-Reitor no exercício da Presidência do Conselho Universitário 


