Prezados Concludentes,
Aproxima-se a data da Colação de Grau de mais uma turma de alunos do Centro
Universitário Farias Brito, ato oficial e público que realizar-se-á no período de 04 de
fevereiro a 06 de fevereiro de 2022, no FB IDEIAS do Shopping Iguatemi, sexta e
sábado das 11h às 21h e domingo das 13h30min às 20h.
Em razão da pandemia e do Decreto Estadual nº 33.509, que limita a realização de
eventos, estamos realizando a atividade com uma dinâmica diferenciada. Vejam as
instruções:
• O Concludente deverá realizar o agendamento de data e de horário através dos
telefones: (85) 994303157 (WhatsApp) ou 34869090. Falar com Jaqueline.
O agendamento deve ser realizado entre os dias 13 e 28 de janeiro, das 8h às 18h;
• Não será permitida aglomerações de turmas e de grupos para a realização de
fotos. O atendimento será individualizado;
• Cada Concludente somente poderá levar até 03 convidados;
• Disponibilizaremos cenários para assinatura da ATA da concessão do grau,
trono/cadeiras e fotos mais descontraídas com adereços;
• Será disponibilizada uma equipe profissional de fotografia para registro e locação
de BECAS, reservas através do telefone 85 996928498, falar com Fabiana Nobre
(Contratação opcional);
• Recomenda-se o traje do concludente Passeio Completo ou BECA;
• Não será obrigatório o uso de BECA para a atividade;
• Não será permitida outras equipes de fotografia profissionais contratadas pelo
concludente, apenas registros realizados pelos 3 (três) convidados autorizados;
• Seguindo os protocolos de saúde, a atividade será realizada de forma rápida, com
previsão de 15 min por concludente.
É importante destacar que a concessão do grau somente será feita àqueles
aprovados em todas as disciplinas obrigatórias, que acumularam os créditos
exigidos para a graduação, que entregaram o respectivo trabalho de conclusão de
curso na Biblioteca e compareceram à atividade.
As pendências acadêmicas (disciplinas, TCC, atividades complementares, dentre
outras) deverão ser regularizadas junto à Coordenação do curso e ao Departamento
de Assuntos Acadêmicos (DAA) até o dia 21 de janeiro de 2022.
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Mais Informações:
Fones: (85) 34869090 / 34869130 / 994303157
E-mail: jaqueline.moreira@fbuni.edu.br

