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COCOM 
Instruções para colação de grau 

 

Alunos com condição de colação de grau devem enviar e-mail para cocom@ufma.br 
 
com assunto = Colacao [período] 
 
contendo 

nome completo: 
telefone: 
e-mail: 

 
Posteriormente o representante da turma deve enviar email para cocom@ufma.br 
 
com assunto = Dados da turma [período] 
 
contendo 

Nome da Turma: 
Representante da turma: 
Orador: 
Patrono: 
Paraninfo: 
Homenageados: 
Nome do fotografo credenciado: 
 

Nome de turma: Identificará a turma, pode ser um membro da comunidade acadêmica ou 
personalidade da sociedade civil *cada turma ou curso escolherá o seu. Ou poderá ser um 
"Lema". 

 
Patrono(a): O patrono é uma personalidade destacada no âmbito do corpo científico da área dos 
formandos; trata-se, em geral, de pessoa de notório saber acadêmico, reconhecida competência e 
padrão de referência na área específica de conhecimento. Em geral, a escolha é feita por 
unanimidade ou eleição direta. O patrono é o profissional que serve de inspiração para a turma. 
 
Paraninfo(a): O paraninfo de turma, em geral, é um professor, ou profissional da área, que 
mantém prestígio incondicional junto à turma; escolhe-se por unanimidade ou eleição direta. É o 
padrinho da turma. Pode ser sorteado para fazer o discurso. 
 
Quem são os homenageados e como escolhê-los? 
Os homenageados docentes e funcionais são pessoas da faculdade, ou relacionadas a ela, que nas 
transações acadêmicas e administrativas durante o curso mereceram o reconhecimento e gratidão 
da turma como um todo; são escolhidos por unanimidade ou eleição direta 
 
Atenção: é realizada uma reunião dos colandos com o Cerimonial da UFMA, avisada 
oportunamente, em que o Coordenador não participa. Não faltem a essa reunião. 


