
 

PORTARIA Nº 001.2016 

A DIRETOR (A) GERAL DA FACULDADE OPET, no uso de suas atribuições, com a anuência 

da Mantenedora e considerando o disposto e sendo observado na Lei 9394/96 – LDB, Art. 47, 

Capítulo IV e do Regimento Institucional. 

Considerando, que todos os alunos Concluintes devem passar pelo processo de Colação de 

Grau, em respeito e cumprimento a Lei 9394/96, 

RESOLVE:    ART.1º - Divulgar a todos o procedimento para realização da Colação de Grau aos 

Formandos da Faculdade Opet. 

ART.2º - Serão ofertadas duas Colações Institucionais ao ano, uma em cada semestre com as 

datas disponibilizadas no Calendário Acadêmico e divulgado no Site da Faculdade. 

ART.3º - A Faculdade Opet, em convênio firmado com a Empresa Polyndia, oferecerá a 

Solenidade completa ao formando, para realização da Colação de Grau.  

ART.4º - O formando interessado deverá solicitar sua participação para a Colação, através do 

protocolo de serviços online, e ou na Central de Atendimento ao aluno, na Faculdade Opet.  

ART.5º - Não serão realizadas Colações de Grau de Turmas, que sejam Contratadas com 

Empresas particulares pelas Comissões de formaturas dos alunos. 

ART.6º - Caso alguma turma já tenha, comprovadamente, firmado contrato com outra empresa 

de formatura, até a data de 17 de março de 2014, ficará a critério dos formandos a rescisão ou 

não do contrato. 

ART. 7º - A turma de formandos que optar pela manutenção do contrato, deverá protocolar a 

cópia deste contrato na Central de Atendimento, para oficializar a data da colação de grau, já 

contratada em particular. 

ART.8º - Somente poderão participar da Colação de Grau os alunos que concluírem todos os 

componentes Curriculares obrigatórios do Curso, incluindo o Estágio Supervisionado, as 

Atividades Complementares, e estar regular com o ENADE. As pendências Curriculares 

impossibilitam o aluno a participar, inclusive, do segundo ato da Colação de Grau 

ART.9º - Fica vedada a participação, na Colação de Grau, aos alunos que não atenderem a 

qualquer um dos requisitos do ART.8º, que não tenham solicitado sua participação na Colação 

de Grau, nem cumprido com o pagamento da taxa desse serviço. 

ART.10º - Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
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