
 

 

 
 

 

COLAÇÃO DE GRAU 
Comunicado aos concluintes do 2˚ semestre de 2020 

 

            Atenção queridos alunos concluintes, chegou o tão esperado momento, 

vamos falar de colação! 

           O Centro Universitário Fibra, mantendo sua tradição, organizou a colação 

de grau todinha presencial para vocês! É isso mesmo, COLAÇÃO DE GRAU 

PRESENCIAL!  

           Para tanto, considerando o momento delicado que ainda estamos 

atravessando, a responsabilidade nos remete a cuidados com a segurança 

sanitária dos envolvidos nesse evento. Portanto, elaboramos um protocolo que 

deverá ser respeitado e seguido por todos: 

1 – Cada cerimônia será composta de, no máximo, 15 formandos que deverão 

estar acompanhados apenas de seus respectivos paraninfos. (Não será permitida 

a entrada de nenhuma outra pessoa). 

2 – O período de colação será de 26/01/21 a 03/02/21. As sessões serão 

distribuídas nos três turnos (manhã, tarde e noite).    

3 – Serão formados grupos de 15 colandos em cada um dos cursos e alocados em 

data e horário específico. Em breve, informaremos o calendário detalhado a 

fim de que todos possam fazer sua programação. 

4 – Será obrigatório o distanciamento e o uso da máscara durante todo o período 

de permanência no evento. 

5 – A FIBRA disponibilizará fotógrafos para registrar esse momento importante. As 

imagens serão disponibilizadas por meio eletrônico. 

6 – Solicitamos a chegada com antecedência de 30 minutos do horário definido 

em calendário, para que se faça a identificação do concluinte e seu paraninfo. 

7 – O auditório e todos os locais utilizados no evento serão higienizados antes e 

depois de cada cerimônia. Será tomada a temperatura dos participantes e 

disponibilizado produto para a higienização das mãos. 

           Na intenção de que tudo transcorra com normalidade e sem nenhuma falha, 

solicitamos que os concluintes se dirijam, com o máximo de brevidade, à secretaria 

da FIBRA, para confirmação de seus dados pessoais e checagem de possíveis 

pendências, que em havendo, possam ser solucionadas a tempo. 

 

           Como vocês, estamos ansiosos para esse grande momento, momento de 

celebração da vitória conquistada. Sucesso queridos! Preparem beca, anel e 

capelo para esse grande dia. Nos veremos em breve.  

 

 

  

  

 

 


