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Orientações sobre Formatura de Gabinete 
 

A Formatura de Gabinete é uma solenidade menor de colação de grau, restrita a poucas pessoas 

e solicitada em casos excepcionais, mas com a mesma responsabilidade e importância da sessão solene 

tradicional.  

A colação de grau em gabinete somente acontecerá em data posterior à cerimônia pública de 

formatura das turmas daquele semestre.  

A solicitação é feita mediante preenchimento de formulário com justificativa, a qual pode ser 

deferida ou não por comissão específica para este fim.  

O resultado das solicitações será publicado no site da Instituição. 

Em conformidade com o Guia de Eventos, Cerimonial e Protocolo oficial da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica, as solicitações de colação de grau em gabinete deverão ser 

requeridas, com as respectivas justificativas, para análise e parecer. Caso o formando obtenha 

deferimento de seu pedido, a colação será feita em caráter extra-oficial. Será concedida Formatura em 

Gabinete nos casos de justificativas plausíveis a serem analisadas pela instituição. 

Nessa modalidade, a cerimônia de leitura e assinatura da ata, a outorga de grau e o juramento 

deverão acontecer no gabinete do diretor-geral ou em local determinado pela direção. 

A formatura em gabinete não se trata de uma escolha em função da não contratação de 

empresa produtora de evento para a solenidade oficial tradicional.  

 

- Quando pode ser solicitada a formatura de gabinete? 
O pedido para esta modalidade de formatura pode ser feito no último semestre do curso, desde 

que o estudante tenha cumprido todas as disciplinas e esteja em dia com sua documentação. Os 

documentos ficam sob encargo da Secretaria Acadêmica. 

Nesse 1º semestre de 2012, o prazo máximo para a solicitação de Formatura em Gabinete é até o 

dia 10 de julho de 2012. 

- Em qual setor se solicita a formatura de gabinete? 
O formando interessado deve requerer formatura de gabinete junto à Secretaria Acadêmica, no 

5º andar do câmpus Centro, mediante preenchimento de formulário com justificativa.  

- Que traje deve ser usado na formatura de gabinete? 
Preferencialmente, deve-se optar por traje passeio, evitando-se bonés, chinelos, bermudas e 

minissaias. Não é feito uso de toga. 

- Como é o cerimonial da formatura de gabinete? 
Os formandos fazem o juramento geral de Cursos e, após, são chamados para receberem o 

certificado de conclusão de curso e fazerem a assinatura da ata. Não são realizados discursos e 

homenagens na formatura de gabinete. 

- Os familiares do formando podem comparecer? 
Sim. Mas há um limite por formando. Cada formando poderá levar, no máximo, três pessoas 

para participar da cerimônia, já que o ato de Colação de Grau é público e solene. 

- Após a formatura de gabinete o IFRS - Câmpus Porto Alegre oferece coquetel? 
Não. O formando pode confraternizar, caso queira celebrar o evento com seus familiares e 

amigos, em data, hora e local que melhor lhe convier. 

 
Atenciosamente, 

 
COORDENAÇÃO DE CERIMONIAL E EVENTOS 

IFRS – Câmpus Porto Alegre. 


