
Prezados Formandos, 

Sabemos o quanto vocês esperaram por esse momento e que ele é muito 

importante. Sabemos que é a realização de um sonho e queremos realizá-lo junto com 

vocês! 

  

A Unisinos tem seguido as orientações do Ministério da Saúde para combater o 

coronavírus (Covid-19) quanto às restrições na realização de eventos com aglomeração 

de pessoas, visando manter a saúde e o bem-estar de vocês e de seus familiares. Nesse 

contexto, atendendo aos decretos do Município e do Estado, ainda não temos como 

garantir cerimonias públicas ou a manutenção do qualquer calendário de eventos 

previstos para ocorrerem ao longo de 2020.  

  

Com isso, informamos que as formaturas em Solenidade Oficial já sorteadas no 

calendário de 2020/1, serão reagendadas. Assim que tivermos maior clareza no cenário 

da Covid-19, as novas datas serão divulgadas. Sensibilizados com a nossa comunidade 

acadêmica, a Unisinos mantém o compromisso frente aos formandos em garantir sua 

Colação de Grau da forma como sonharam e planejaram. Diante do exposto, a 

Universidade propõe as seguintes alternativas:  

 Para formandos com Solenidade Oficial: 

Os formandos 2020/1 que estiverem com todos os requisitos acadêmicos 

concluídos, poderão solicitar o seu diploma na modalidade gabinete por 

agendamento, mantendo ainda, caso desejarem, a realização da Solenidade 

Oficial após a divulgação da nova data. 

O pedido deverá ser realizado por e-mail para Atendimento Unisinos – 

atendimento@unisinos.br. 

   

 Para formandos em Gabinete e Sessão Coletiva: 

Os alunos que já optaram por esta modalidade de formatura, bem como a 

Sessão Coletiva de Colação de Grau, deverão contatar o Atendimento Unisinos 

por e-mail para agendamento da formatura em gabinete individual. A retirada 

do diploma seguirá todas as orientações dos órgãos de saúde.  



 Outros auxílios:  

 Para as Comissões de Formaturas que necessitarem de apoio em negociações 

junto às produtoras já contratadas ou que ainda estão em processo de contração, 

a equipe de Formaturas estará realizando os agendamentos pelo e-mail 

formando@unisinos.br;  

 Através do Núcleo de Assistência Estudantil, a universidade oferece 

atendimento psicológico aos seus alunos. Para informações e agendamento o 

contato pode ser realizado pelo e-mail assistencia@unisinos.br.  

A necessidade nos coloca nesta situação e torna-se imprescindível seguirmos as 

orientações dos Órgãos de Saúde. Estamos trabalhando intensamente com novas 

possibilidades para amenizar as angústias e sofrimento de todos com o momento atual. 

Nosso principal objetivo é garantir a formatura dos nossos alunos, com total segurança 

e cuidado com sua saúde e de seus familiares e amigos. 

 

Atenciosamente,  

Unisinos. 

 

 


