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EDITAL SAC Nº 002/2022
COLAÇÃO DE GRAU - 2º SEMESTRE 2022
A Secretaria Acadêmica da UNIOPET, torna público as
informações para a COLAÇÃO DE GRAU no 2º semestre de 2022.
COLAÇÃO EM GABINETE
Formato: Acontecerá com transmissão via teams ou outra ferramenta que o
substitua
Prazo: Protocolo ficará disponível no período de 10/05/2022 a 05/07/2022
A colação será realizada de 10 a 12/08/2022, com horários a serem agendados e
a depender do número de solicitações.
Valores: Sem custo para o aluno.


O andamento do protocolo com as informações serão disponibilizados a
partir de 06/07//2022.
COLAÇÃO INSTITUCIONAL

Formato: Acontecerá em Outubro (a depender das regras sanitárias vigentes)
presencialmente, na Ópera de Arame.
Prazo: O protocolo ficará disponível no período de 10/05/2022 a 26/08/2022
A colação será realizada de 13 e 14 de outubro 2022.
Valores: A solicitação de protocolo não terá custo. O aluno pagará diretamente a
empresa parceira Polyndia, que organiza o evento, e as informações poderão ser
obtidas diretamente na Polyndia pelo fone: 991018887 ou pelo e-mail:
institucional@polyndia.com.br


O andamento do protocolo com as informações serão disponibilizados a
partir de 29/08//2022.
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QUEM PODE:
Poderão solicitar a colação de grau os alunos que concluíram todas as disciplinas da
grade curricular – atividades complementares, estágios e demais componentes
curriculares, bem como estar em dia com o ENADE e também estejam com sua
documentação de matrícula completa.
Obs.: Os alunos que perderem os prazos estipulados acima ficarão sujeitos a novas
datas a serem publicadas. Não haverá nova data de solicitação para o 2º semestre
de 2022.

INFORMAÇÕES NO UNIOPET:
Através do e-mail: colacoes@opet.com.br

Thuny Falinski Figueiredo
Secretária Acadêmica
Portaria 003/2022
UniOpet
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