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RESOLUÇÃO DO COLEGIADO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO (CoCG/ESCS) Nº 006/2021

Dispõe  sobre  a  regulamentação  da  sessão
solene  interna  de  colação  de  grau  por
videoconferência  da  Escola  Superior  de
Ciências da Saúde (ESCS)

O Colegiado de Cursos de Graduação da Escola Superior de Ciências da Saúde (CoCG/ESCS), no uso de
suas  competências  regimentais  previstas  no  Art.  12  e  em cumprimento  ao  disposto  no  Art.  126  do
Regimento Interno da ESCS, em reunião realizada no dia 08/09/2021, RESOLVE:

DA CERIMÔNIA VIRTUAL DE COLAÇÃO DE GRAU

Art. 1º A Cerimônia Virtual de Colação de Grau, ocorrerá nos seguintes casos:

 I - Deliberação do Colegiado de Cursos de Graduação/ESCS;

II - Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial
de Saúde (OMS);

III - Emergência sanitária.

Art.  2º  O  ato  ocorrerá  por  meio  de  videoconferência,  u�lizando  Tecnologias  da  Informação  e
Comunicação (TICs), mediante orientação da Diretoria de Tecnologia e Informação da mantenedora.

Art.  3º  Os  par�cipantes  aptos  estão  definidos  na  Resolução  SEI-GDF  n.º  001/2019-CoCG/ESCS
(RETIFICADA)/2019.

Art.  4º  O  link  de  acesso  será  enviado,  pela  SAA/ESCS,  para  o  e-mail  ins�tucional  dos  formandos
e membros par�cipantes, com antecedência de 48 horas.

§ 1º  O  formando  e  membros  par�cipantes  deverão  acessar  a  plataforma  com  15  minutos
de antecedência, sendo obrigatória a permanência durante toda a cerimônia.

§ 2º Durante toda a cerimônia, será necessário manter a câmera aberta, pois a colação será gravada.

§ 3º  O  microfone  deverá  permanecer  desligado  até  o  momento  em  que  o  formando  for
chamado nominalmente.

§ 4º Durante a solenidade não serão permi�das ações que interrompam os atos formais da cerimônia,
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devendo os formandos se apresentarem com traje adequado ao evento. Recomenda-se o uso de traje
social fino. Devendo ser evitados bonés, chapéus e bandanas.

 § 5º Todos os formandos deverão registrar o nome no chat, para fins de confirmação de frequência na
solenidade.

Art. 5º O juramento será proferido pelo(a) juramen�sta e em seguida os demais formandos proferirão
“EU PROMETO”, respeitando a ordem alfabé�ca crescente, quando chamado nominalmente.

Art. 6º Após a Colação de Grau por videoconferência, a SAA/ESCS redigirá a Ata, com menção de que a
colação  ocorreu  virtualmente,  sendo  o  registro  de  frequência  confirmado  mediante  a  assinatura
eletrônica, na forma definida pela ESCS.

Art. 7º A data da colação de grau, a ser registrado no Cer�ficado, Diploma, Histórico Final, bem como
outros documentos, será a mesma da realização da videoconferência.

Art.  8º O Cer�ficado de Conclusão de Curso e a Ata da Colação de Grau serão disponibilizados pela
Secretária de Assuntos Acadêmicos, em até 48 horas, no e-mail do(a) formando(a).

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º Os casos omissos serão deliberados pelo Colegiado dos Cursos de Graduação da ESCS.

Art. 10. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11.  Compete ao CEPE/ESCS revogar ou ajustar as disposições contrárias ou conflitantes com esta
Resolução. (Resoluções nº 14/2014, 18/2016 e 11/2018 - CEPE/ESCS).

MARTA DAVID ROCHA DE MOURA
Colegiado de Cursos de Graduação da ESCS

Presidente
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