
 
 

 

ANEXO C – ATA DE CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE FORMATURA 

 

Ata de Constituição de Comissão de Formatura 

 

Aos _____ dias do mês de ______________ de 20__, reuniram-se, às ______ 

horas, na sala ______, da Faculdade XXXX – Multivix XXXX, 

________(quantidade) estudantes regularmente matriculados para a 

constituição da Comissão de Formatura dos cursos 

_______________________________________________________________

___, formandos de ______________/___ (JUNHO OU DEZEMBRO DE 20___); 

Os trabalhos para eleição dos alunos que formarão a Comissão de Formatura 

__________________ (área do conhecimento), que tratará dos direitos e das 

responsabilidades para a realização dos Eventos de Formatura (Baile de gala, 

Viagem, Culto Ecumênico e outros) das referidas turmas, de acordo com as 

normas estabelecidas pela Faculdade XXXXX – Multivix XXXXX no Manual de 

Colação de Grau. 

Constando-se a presença da maioria dos representantes dos formandos das 

turmas, os trabalhos de eleição foram presididos pelo(a) aluno(a) 

_______________________________________________________________

____ para secretariar os trabalhos. 1. O aluno presidente dos trabalhos explicou 

à turma a necessidade de eleger os representantes para a Comissão de 

Formatura e as funções da Comissão, trazendo para conhecimentos de todos o 

Manual de Colação de Grau instituído para Faculdade. Em seguida, solicitou a 

apresentação dos candidatos. (escrever os nomes de todos os candidatos por 

extenso): 2. O aluno presidente escreveu os nomes dos candidatos em ordem 

alfabética no quadro da sala de aula e, em seguida, declarou o voto aberto. 3. 

Ao final, declarou o seguinte resultado: 1º lugar, Presidente, com 

_____________(____) votos, o(a) aluno(a) 

________________________________________; 2º lugar, Vice-Presidente, 

com ___________(____) votos, o(a) aluno(a) 

__________________________________; 3º lugar, Tesoureiro/a, com 



 
______________(____) votos, o aluno(a) 

______________________________________; 4º lugar, Secretário/a, com 

______________ (_____) votos, o(a) aluno(a) 

______________________________; 5º lugar, Relações Públicas, com 

________(___) votos, o aluno(a) 

_________________________________________; 6º lugar, 1º Suplente, com 

_____(____) votos, o aluno(a) _________________________; 7º lugar, 2º 

Suplente, com _________(___) votos, o aluno(a) 

___________________________________; que totalizaram ______ votos. 4. O 

aluno presidente encerrou os trabalhos e solicitou a mim, 

______________________________, secretário, que lavrasse a presente ata, 

que vai assinada por mim, pelo aluno presidente e pelos eleitos, devendo uma 

cópia desta Ata e da ficha cadastral ser encaminhada, para o Marketing da 

Instituição. 

 

XXXXXX/ES, ____de ________________de 20___. 

 

(seguem assinaturas) 

 


