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DIREÇÃO DA FACULDADE DE CEILÂNDIA

                                         

Circular nº 002/2022/ DIR/FCE /FCE  

 

 

Para: Coordenadores de Curso e Formandos da Faculdade de Ceilândia da Universidade de Brasília -
FCE/UnB
 
Assunto:  Colações de Grau da FCE/UnB - Semestre 1/2022

 

A Direção da Faculdade de Ceilândia da Universidade de Brasília informa o calendário de
realização das Cerimônias Oficiais de Colações de Grau referente ao período 1/2022 e encaminha
orientações aos formandos e coordenadores de curso. Nessa oportunidade, registramos que a presença
dos formandos nessas cerimônias de outorga é obrigatória para a diplomação e que o Roteiro da
Cerimônia está disponível do site da FCE: <h�p://fce.unb.br/sobre-a-fce/normas-e-guias> e no link a
seguir: Sugestão de Roteiro simplificado - 1_2022.docx. Ainda, a ata de colação de grau estará disponível
para a assinatura �sica no dia da colação de grau.

 

Local: Todas as colações serão realizadas presencialmente no Auditório da Unidade UAC da Faculdade de
Ceilândia.
 
Data Horário Curso

29/09/2022 (quinta-feira) 10h00 as 11h30 FONOAUDIOLOGIA
TERAPIA OCUPACIONAL

29/09/2022 (quinta-feira) 14h00 as 15h30 SAÚDE COLETIVA 
ENFERMAGEM

30/09/2022 (sexta-feira) 10h00 as 11h30 FISIOTERAPIA 
FARMÁCIA

 

AOS COORDENADORES DE CURSO, encaminhar:

 

➤ Relatório de Alunos Formados (SIGAA) para a Direção da FCE até o dia 26/09/2022, por
meio do SEI. Esse mesmo SEI deverá ser encaminhado, concomitantemente, para os ambientes FCE/BCE;
FCE/SECGRAD e FCE/DIR, para que sejam verificadas as pendências documentais e tomadas as
providências cabíveis de forma simultânea e dar agilidade ao trâmite.

➤ Memorando (SEI) para a Direção da FCE com o nome do aluno destaque mencionando a
reunião de colegiado em que a indicação foi aprovada (OPCIONAL).

 

AOS FORMANDOS, verificar com:

 

http://fce.unb.br/sobre-a-fce/normas-e-guias
https://unbbr-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/fcesecadm_unb_br/EWmy0_2kwShNucTlHIc5uIYBrPx7l-iu60dSx3BTAdFflQ?e=jScVpp
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➤ O coordenador do curso, se seu nome consta no Relatório de Alunos Formados.

➤  A Biblioteca e a Secretaria de Graduação da FCE quaisquer pendências de devoluções,
multas e documentos. 

➤ Todos os formandos do curso, a possibilidade de padronização do vestuário a
ser u�lizado na cerimônia para harmonização e valorização da ocasião (recomendação: traje formal).

 

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por Joao Paulo Chieregato Matheus, Diretor(a) da Faculdade
de Ceilândia, em 20/09/2022, às 14:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na
Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 8657421 e
o código CRC 17933A1B.

Referência: Processo nº 23106.025607/2022-33 SEI nº 8657421


