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Orientações para Formandos 2021/1 

 

Prezados formandos, 

 

Chegamos ao final de mais um semestre e, para a maioria de vocês, se encerra um 

ciclo muito especial. Sabemos o quanto esse momento é importante e compartilhamos 

com vocês do desejo de comemoração com a solenidade de formatura. 

 

Diante do Comunicado Oficial da Universidade sobre as Colações para o primeiro 

semestre de 2021 e a escuta com os alunos, através da Reunião Geral e a Pesquisa 

realizada no mês de Junho, a Unisinos sensível à situação e de acordo com o Plano de 

Contingência Covid-19, seguindo os protocolos que permitem a realização de eventos, 

realizou no dia 13 de Julho um novo encontro com os formandos para apresentação do 

Calendário de Solenidades presenciais 2021/1. 

 

Deste modo, ressaltamos que: 

 

a) Os alunos formandos de 2021/1 que estiverem com todos os requisitos 

acadêmicos concluídos, receberão o seu diploma na modalidade Gabinete por 

Agendamento, independentemente do modelo de Colação escolhido (Gabinete ou 

Solenidade). 

 

As orientações sobre a retirada do diploma nesta modalidade serão enviadas 

antecipadamente para o e-mail do aluno, registrado no Portal Minha Unisinos, contendo 

data, horário e local. 

 

Acesse o documento FAQ contido na página inicial do site para obter mais informações 

sobre este momento (www.unisinos.br/formaturas). 

 

b) Os alunos formandos de 2021/1 que forem participar da Solenidade Híbrida 

programada para o mês de Setembro, precisam manter o contato com a Comissão 

do Curso para as devidas tratativas sobre Produtora, Prova de Toga e principalmente, 

para constar na listagem de formandos gerada pela Comissão. 

 

Por fim, gostaríamos de informar que a Universidade é sensível à situação vivida por 

todos e vem se empenhando para proporcionar um momento especial, seguindo com 

rigor os protocolos e orientações das autoridades responsáveis pela saúde pública, 

preservando a saúde da comunidade universitária, de seus familiares e amigos. 

 

Atenciosamente, 

Formaturas Unisinos 

http://www.unisinos.br/formaturas

