07/06/2021

SEI/UnB - 6741700 - Circular
DIREÇÃO DA FACULDADE DE CEILÂNDIA

Circular nº 02/2021/2021/ DIR/FCE /FCE

Em 01 de junho de 2021.

Para: Coordenadores de curso e formandos da Faculdade de Ceilândia da Universidade de Brasília - FCE/UnB
Assunto: Colações de grau semestre 2/2020

A Direção da FCE torna pública o calendário de realização das Colações de Grau referente ao período 2/2020 e encaminha orientações aos
Formandos e Coordenadores de Curso:

Data

Horário

Curso

14/06/2021 (segunda-feira)

13h30 às 14h30

FARMÁCIA

15/06/2021 (terça-feira)

13h30 às 14h30

FONOAUDIOLOGIA

16/06/2021 (quarta-feira)

13h30 às 14h30

SAÚDE COLETIVA

17/06/2021 (quinta-feira)

13h30 às 14h30

TERAPIA OCUPACIONAL

11h00 às 12h00

FISIOTERAPIA

13h30 às 14h30

ENFERMAGEM

18/06/2021 (sexta-feira)

Os Coordenadores de Curso deverão encaminhar o Relatório de Alunos Formados com a relação de alunos aptos a colar grau (inclusive sem
pendências na BCE) nas datas mencionadas para o SEI desta Direção. Deverá ser encaminhado também o Roteiro da Cerimônia com antecedência mínima de
72h da data da cerimônia, que deverá ser preenchido em conjunto com os estudantes.
Os estudantes que possuem algum tipo de pendência devem procurar saná-las até o dia 09/06/2021 para que seja possível viabilizar a
participação na cerimônia. Observamos ainda que os formandos deverão verificar junto aos coordenadores de graduação se seu nome consta no Relatório de
Alunos Formados.
O link da cerimônia será encaminhada para os e-mails dos formandos e da coordenação de curso. No dia da cerimônia, os estudantes deverão
acessar a sala virtual com antecedência mínima de 30 minutos para esclarecimentos e orientações. O link de acesso é público, sendo assim é permitida a
participação de convidados, pedimos apenas que esses convidados mantenham as câmeras e microfones desligados.
A ata de colação de grau estará disponível para a assinatura no SEI, os formandos receberão link de acesso e deverão acessar como usuário
externo. Caso não tenha cadastro no SEI, pedimos que providencie. Solicitamos que a ata seja assinada apenas no momento da cerimônia (haverá um momento
destinado para isso).
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Joao Paulo Chieregato Matheus, Diretor(a) da Faculdade de Ceilândia, em 07/06/2021, às 11:03, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 6741700 e o código CRC B2E61E55.
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