


Parabéns! 

Você está terminando seu curso e o UNASP tem programado para você 

alguns momentos para que a sua formatura seja especial! Fique atento aos 

tópicos abaixo e qualquer dúvida procure a coordenação do seu curso, a 

secretaria acadêmica ou fique atento ao portal oficial do Centro Universitário 

Adventista de São Paulo (UNASP). 

Quantidade de Formandos  

120 estudantes (dado aproximado)

Data da Cerimônia  

12 e 13/12/2020

Duração da Cerimônia 

Será de 1h30 (Culto de Ação de Graças + Colação de Grau).

Capacidade de Lotação 

A capacidade de lotação segue protocolo de distanciamento entre as pessoas 

por cerimônia (incluindo formandos, convidados, professores e equipe admi-

nistrativa que estiver trabalhando no dia).

Cerimônia de Colação de Grau 

A quantidade de formandos por cerimônia será conforme a capacidade do 

espaço, considerando o distanciamento.

 

Número de convidados 

Cada aluno poderá levar 5 convidados para sua cerimônia. (Obs: esse número 

pode variar conforme local de realização da cerimônia). 

 

Protocolos de Saúde 

Todos os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde serão seguidos, 

como o uso obrigatório de máscara por todos os participantes, distanciamen-

to social de 1m, disponibilização de álcool em gel em locais estratégicos, medi-

ção de temperatura nas entradas dos ambientes de formatura.

 

Lembrando que: as medidas podem mudar de acordo com as orientações do 

Plano SP de combate ao Coronavírus. O plano tem cinco fases — vai da fase 

vermelha, em que são impostas mais restrições, até a azul (o "normal controla-

do"). A fase verde é chamada de abertura parcial e é a segunda com menos 

restrições. Em 22 de outubro, a região de Campinas está na fase Verde.  A cada 

15 dias as cidades podem mudar de fases, de acordo com o número de casos.

 

Local e Dinâmica das Cerimônias 

As cerimônias vão ocorrer no Complexo Esportivo.

 

Retirada das becas de formatura

Becas disponíveis ao aluno no dia da cerimônia.

Obs: A devolução da vestimenta deverá ser realizada pelo aluno logo após a 

cerimônia. A não devolução implicará em pagamento da vestimenta para a 

empresa contratante.

Valor das Cerimônias 

Valor de R$200,00 pagos até dia 10 de dezembro.

 

Esse ano, o UNASP vai ceder o serviço de fotografias da cerimônia - a própria 

instituição fará as fotos que serão cedidas aos alunos

Obs: Não será permitido fotógrafos perto do palco.

 

O aluno que não participar da colação ordinária, conforme ofertada pelo 

UNASP, poderá participar da colação de grau extraordinária com data a ser 

definida

 

Casos Especiais

Para casos especiais, cada aluno deve procurar a secretaria acadêmica do seu 

respectivo campus. 
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PREPARE-SE


