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DIRETRIZES PARA A COLAÇÃO DE GRAU ESPECIAL  

29 de JANEIRO de 2021 

 

✓ A colação de grau da FASAR acontecerá no dia 29 de janeiro com início as 16h20 nas 

dependências da FASAR em conformidade com os protocolos sanitários dos órgãos 

competentes em decorrência da pandemia; 

✓ A solenidade de colação de grau será realizada por meio documental e posteriormente os 

formandos serão convidados para participar do evento que, possivelmente acontecerá em 

janeiro de 2022, juntamente com os formandos de 2021;   

✓ Para evitar aglomerações os formandos receberão um cronograma (item 2) para a 

realização da colação, que deverá ser respeitado; 

✓ O formando não poderá trazer convidados;  

✓ O formando deverá trazer sua própria caneta (tinta azul ou preta) para assinar a ata de 

colação; 

✓ O formando receberá por e-mail o Certificado de Conclusão do Curso, logo após a 

assinatura da ata. 

 

1. PROTOCOLO SANITÁRIOS E SEGURANÇA PARA A COLAÇÃO DE GRAU 

 

A Seguir serão apresentados os protocolos sanitários e segurança para a colação de grau.  

 

1.1 PROCEDIMENTOS PARA ACESSO  

 

A Comunidade Acadêmica e os formandos, deverão cumprir o protocolo abaixo: 

a) Uso obrigatório de máscara ou viseira com máscara; 

 

b) Disponibilização, pelo Grupo, de termômetro infravermelho para 

aferição da temperatura corporal dos participantes; 

 

c) Orientação para higienização das mãos com álcool em gel 70% para 

acesso às dependências da IES; 

 
d) Controle de distanciamento seguro;  
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1.2 MEDIDAS COLETIVAS DE PROTEÇÃO 

 

1. A colação acontecerá em ambiente arejado, preferencialmente com portas e janelas abertas 

para ventilação natural do ambiente. 

2. Rotina de limpeza e desinfecção após cada formando assinar a ata. 

3. Não poderá haver aglomeração na entrada e saída do local. 

4. Os formandos que apresentarem sintomas ou que estiveram em contato com alguma 

pessoa contaminada pelo COVID 19, deverão agendar uma nova data para a realização de 

sua colação de grau. 

5. Formandos que estão no grupo considerado de risco, conforme os protocolos: pessoas 

acima de 60 anos de idade; portadores de doenças crônicas (hipertensão arterial e outras 

doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, diabetes, deficiência imunológica e 

obesidade mórbida); tratamento com imunossupressores; gestantes e lactantes; 

responsáveis pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou confirmação de 

diagnóstico de infecção por Covid-19, ou de vulneráveis, poderão agendar sua colação de 

grau quando se sentirem seguros para a realização do referido ato.  

6. O espaço será organizado com espaçamento de, no mínimo, dois metros entre os dirigentes 

e os formandos, respeitando o distanciamento seguro. 

 

1.3 MEDIDAS INDIVIDUAIS DE PROTEÇÃO 

 

1. Utilização obrigatória de máscaras, conforme orientação das autoridades sanitárias, de 

forma a cobrir a boca e o nariz (todos deverão utilizar máscaras de tecido ou TNT ou 

descartáveis). 

2. Seguir as regras de etiqueta respiratória para proteção, em casos de tosse e espirros. 

3. Realizar o procedimento de higienização das mãos. 

4. Respeitar distância segura entre as pessoas.  

5. Todos devem adotar medidas de distanciamento interpessoal de dois metros. 

6. Será realizada aferição de temperatura corporal de todos, por meio do uso de termômetros 

digitais infravermelho (sem contato). Será considerado febre valor maior ou igual a 37,7 ° C 

e, caso o formando atinja essa temperatura, a colação será remarcada para esse formando. 
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7. Não compartilhar objetos de uso pessoal. 

8. Evitar contatos mais próximos como abraços, beijos, apertos de mãos e rodas de conversas. 

9. Evitar tocar a boca, o nariz e os olhos com as mãos. 

 

2. CRONOGRAMA 

 

FORMANDOS DO CURSO DE PEDAGOGIA 

16h20 JULIANA DA SILVA ROCHA 

16h30 GISLAINE DOS SANTOS 

16h40 MARTA NEGRELLI PELIZER 

16h50 ELIZANGELA LOPES 

17h JOANA DAIANA ALVES MARTINS 

FORMANDOS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO  

17h10 ADRIENE MINGOTI BATISTA 

17h10 ALEX RODRIGUES RETROVATO 

17h30 ALEXANDRE DO CARMO SANTOS 

17h40 ALINE RODRIGUES VILELA 

17h50  CAMILA APARECIDA GABRIEL 

18h CAROLINE VIDEIRA DA SILVA 

18h10 CHARLYS ERIC PEREIRA DA SILVA 

18h20 ERIKA BOFFI DA COSTA 

18h30 JOSÉ LUÍS BRÁS DE LIMA 

18h40 LILIANA LOPES COMINATTO TUPINAMBAS 

18h50 LÍVIA MARIA MACHI DE OLIVEIRA 

19h LUIS FELIPE CECOTE CRISTOVÃO 

19h10 MAURICIO MECENERO 

19h20 MICHELE TAÍS DE SOUZA GOMES 

19h20 NATÁLIA APARECIDA CORRÊA GIBELATO 

19h30 NICOLLE SIMON BERNARDINELLI 

19h30 RENAN CARVALHO OLIMPIO 

19h40 ROBINSON CRISTIANO DE ALMEIDA 

19h50 TIAGO ROCCA KAUFMANN 

 


