Tutorial sobre os procedimentos de
Formaturas Metodista (presencial e EAD)
1. Para o link de colação de grau ou festa da beca o/a formando/a deve acessar
área do aluno em www.metodista.br

2. A seguir Formaturas

3. Escolher colação de grau (retirada do diploma) ou festa da beca

1.1 - Colação de Grau
É o ato oficial de conclusão do curso, onde o aluno assina a ata da colação de grau
e recebe o respectivo diploma. Este ato é gratuito. Somente podem participar alunos
que tenham cumprido todas as exigências curriculares do curso.
A Colação de Grau é realizada na Central de Relacionamento do Campus Rudge
Ramos (cursos presenciais) e nos Polos de Apoio Presencial (cursos EAD). O aluno
deverá comparecer, a partir da data marcada, para assinar a ata de colação de grau
e receber o respectivo Diploma. Para este ato, o aluno deverá apresentar o original
da cédula de identidade e, no caso de impedimento de comparecimento, seu
representante deverá apresentar procuração registrada em cartório.

Para saber as datas de colação de grau acessehttp://www.metodista.br/area-doaluno/formaturas/colacao-de-grau

2.1 - Festa da Beca Presencial
Realizada no Salão Nobre do Campus Rudge Ramos, é um momento de
confraternização entre todos os formandos, que colocam a beca e a faixa com a cor
que representa seu curso, fazem o juramento e ouvem as mensagens dos oradores
de suas turmas.
A Festa da Beca é uma cerimônia simbólica na qual todos os formandos podem
participar mesmo aqueles que tenham disciplinas pendentes ou outras pendências.
Nesta solenidade são realizados os discursos dos professores escolhidos para
compor a mesa, patrono e paraninfo e do orador e jurador representantes da turma.
Para a organização da cerimônia, é necessário que uma comissão seja eleita por
votação da turma. Esta comissão ficará responsável em tratar dos detalhes da Festa
juntamente com o Setor de Eventos Institucionais.

No link abaixo temos todos os documentos de formaturas (manual, modelo de
contrato, atas e ficha para o cerimonial) e as fotos das Festas da Beca já realizadas.
Para efetuar a inscrição o formando deve: acessar o formulário online
http://www.metodista.br/area-do-aluno/formaturas

1. Preencher todos os dados

2. Informar a altura para a escolha da beca e selecionar o curso

3. Quando finalizar, aparecerá um boleto no valor de R$ 140,00.

4. Caso o boleto não seja gerado, o formando deve enviar um e-mail
para formaturas@metodista.br com nome, número de matrícula e
curso. Enviaremos um boleto como resposta. Esta informação já
está quando da não geração do boleto.
5. Quando o formando proceder ao pagamento, enviamos um e-mail
para que ele possa retirar, na Casa de Eventos Institucionais, 10
(dez) convites para os seus convidados.

6. Sugestão de trajes
Os/as formandos/as utilizarão beca americana e faixa na cor do
curso.
Para os formandos, sugerimos calça e sapatos na cor preta e
camisa com colarinho e gravata.
Para as formandas, nas duas situações, sapatos ou sandálias,
calça comprida escura ou vestido em qualquer cor/tonalidade.
Os convidados podem usar traje social.

3.1 Festa da beca EAD
Os formandos devem procurar o Polo de Apoio Presencial.
======================================================
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