
São Paulo, janeiro de 2017.
.
Aos Formandos da Universidade Cruzeiro do Sul do 2º semestre de 2016.

Prezado(a) formando(a)

(11) 2093-0642   -   alfaformaturas@alfaformaturas.com.br   -   www.alfaformaturas.com.br

Local: Expo Barra Funda

      É com grande satisfação que a Universidade Cruzeiro do Sul, em parceria com a ALFA Formaturas, envia este comunicado para 
informá-lo(a) sobre os preparativos da cerimônia de Colação de Grau.
      A formatura é um momento especial e único, por isso, a importância de compartilhá-lo com a família e amigos. Para tanto, a ALFA 
Formaturas reservou o EXPO BARRA FUNDA, localizado na Rua Tagipuru, s/nº (esquina com a Rua Dona Germaine Burchard) - Barra 
Funda, incluindo, na solenidade, mestre de cerimônia, coral ao vivo, dois telões, canudos personalizados, homenagens, becas, capelos, 
seguranças, recepcionistas e uma rosa por aluno para homenagem aos pais. Considerando  que o custo total da organização deste 
evento é arcado, exclusivamente, pela ALFA Formaturas, em parceria com a Universidade Cruzeiro do Sul, não será permitida a entrada 
de instrumentos sonoros, equipamentos fotográficos e de filmagem no local, pois a exclusividade de registro ficará por conta dos 
organizadores do evento. É importante salientar que a aquisição dos produtos oriundos desses registros será opcional.
      Para que seja possível a participação, é necessária a assinatura da ficha de identificação individual, na qual constará que a 
solenidade é inteiramente gratuita, por conta da exclusividade de fotografia e filmagem. A assinatura dessa ficha deverá ser feita no 
local, durante a entrega das becas, antes do início da solenidade. Para tanto, é necessário que o formando chegue ao local do evento 
às 18h, para se preparar para a cerimônia, cujo início será às 19h30.
    Destacamos a relevância da participação no evento, pois a Colação de Grau é o ato legal de conclusão do curso,  permitindo o 
exercício profissional. Portanto, a sua presença é obrigatória.
      O não comparecimento à solenidade implicará em agendamento de nova data. Para tanto, você deverá solicitar Colação de Grau 
Especial na Central de Atendimento ao Aluno (CAA) da Universidade. A nova data será definida pela Reitoria e a colação de grau será 
realizada no anfiteatro do campus São Miguel, com cerimonial da Universidade, que não dispõe de fotógrafos, becas, capelos, coral, 
telões e canudos personalizados. Para mais informações, entre em contato conosco, teremos prazer em atendê-lo.
 
(obs.: os alunos convocados e que não compareceram para realizar o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) são 
impedidos de colar grau.)
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17 • CST em Análise e Desenv. de Sistemas • Ciência da Computação • Arquitetura e Urbanismo • CST em Design de Interiores

• CST em Design Gráfico • Engenharia Civil • Engenharia Elétrica • Engenharia Mecânica • Engenharia da Produção
• CST em Jogos Digitais • CST em Redes de Computadores • Matemática • Química (Licenciatura e Bacharelado) 

CETEC
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• Publicidade e Propaganda • Jornalismo • Rádio, TV e Internet • CST em Gastronomia
• CST em Gestão de Recursos Humanos • CST em Gestão Financeira • CST em Logística

CAN
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• Direito • Ciências Contábeis • Ciências Econômicas • Administração

CAN E CHS
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• Geografia (Licenciatura e Bacharelado) • História (Licenciatura e Bacharelado)
• Pedagogia • Letras – Português/Inglês • Artes Visuais • Serviço Social

CHS
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• Ciências Biológicas (Licenciatura e Bacharelado) • Educação Física (Licenciatura e Bacharelado)
• Nutrição • Psicologia • CST em Visagismo e Estética Capilar • CST em Estética e Cosmética
• Farmácia • Fisioterapia • Odontologia • Medicina Veterinária • Enfermagem

CBS
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• CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas • CST em Tecnologia da Informação • CST em Gestão de Recursos Humanos
• CST em Gestão Comercial • CST em Gestão Financeira • CST em Logística • CST em Marketing • CST em Processos Gerenciais
• CST em Gestão Pública • CST em Gestão Ambiental • CST em Secretariado • Ciências Contábeis • Administração
• Geografia (Licenciatura) • História (Licenciatura) • Pedagogia • Matemática • Ciências Sociais • Letras – Português/Inglês
• Letras – Português/Espanhol

Cursos Presenciais

Cursos EAD


