
DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS CEDETEG – DIRCAMP/C

INFORMATIVO 1/2021 – FORMATURAS 2020 DO CAMPUS CEDETEG

Considerando que a atual situação da Pandemia em Guarapuava não permite que programemos as
Sessões Solenes de Colação de Grau dos Formandos 2020, do Campus Cedeteg, apresentamos as
seguintes informações e esclarecimentos sobre as possibilidades para o recebimento da outorga de
grau:

1) Assim que as normas municipais permitirem eventos de grande porte em Guarapuava, a Direção
do  Campus,  em  reunião  com  a  empresa  de  formatura  contratada  pelos  formandos  e  com  os
representantes dos formandos, definirão um novo calendário de datas para as Sessões Solenes de
Colação de Grau Presenciais dos Formandos 2020.

2)  Para  que  os  formandos  não  sejam prejudicados  e  considerando  a  autorização  do  Conselho
Universitário, COU, para a realização de formaturas remotas, durante a Pandemia, serão realizadas
Colações de Grau por Webconferência Gratuitas, para os formandos 2020, conforme calendário
abaixo. O agrupamento dos cursos, por sessão, baseou-se no número de formandos (o Google Meet
só recebe até 100 acessos por sala virtual) e a data de encerramento do ano letivo do curso. Para se
inscrever nessas colações, o formando deverá seguir as normas e orientações previstas em Edital da
DIRAC/PROEN,  que  estará  disponível  no  site:  https://www3.unicentro.br/proen.  Constaram no
Edital da DIRAC/PROEN as informações para a inscrição nos eventos, assinatura da ata (termo de
colação de grau) e entrega do diploma e histórico escolar. Em 28 de junho já estará disponível o
Edital DIRAC/PROEN sobre as quatro primeiras sessões de colação de grau.

• Dia 20 de julho de 2021, às 19 horas: Agronomia – Bacharelado, Ciências Biológicas –
Bacharelado e Ciências Biológicas – Licenciatura.

• Dia 22 de julho de 2021, às 19 horas: Geografia – Bacharelado, Geografia – Licenciatura
e Medicina Veterinária – Bacharelado.

• Dia  27  de  julho  de  2021,  às  19  horas:  Educação  Física  –  Bacharelado,  Farmácia  –
Bacharelado, Fisioterapia – Bacharelado e Ciência da Computação – Bacharelado.

• Dia  29  de  julho  de  2021,  às  19  horas:  Engenharia  de  Alimentos  –  Bacharelado,
Matemática – Licenciatura, Matemática Aplicada e Computacional – Bacharelado, Física
– Licenciatura, Química – Bacharelado e Química – Licenciatura.

• Dia 21 de setembro de 2021, às 19 horas: Enfermagem – Bacharelado.

• Dia 21 de outubro de 2021, às 19 horas: Nutrição – Bacharelado.

3) O formando que não puder participar da Colação de Grau por Webconferência, gratuita, ou que
tenha urgência em receber o diploma e o histórico escolar, pode solicitar a Colação de Grau em
Separado,  via  protocolo  digital  da  Universidade,  em  https://www3.unicentro.br/protocolo/,
mediante o pagamento da taxa de R$ 160,00. Essa colação de grau será agendada pelo Gabinete
da Reitoria e o requerente será orientado por meio do telefone e e-mail indicados no processo.
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4) Os formandos que contrataram a empresa de formatura poderão participar das Sessões Solenes de
Colação de Grau, quando estas forem marcadas, mesmo que já tenham recebido a outorga de grau
em colação por webconferência ou em separado.

Guarapuava, 22 de junho de 2021.

Direção-Geral do Campus Cedeteg
f  ormaturascampuscedeteg@gmail.com  

(42) 3629-8185
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