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ORIENTAÇÕES FORMATURA 2014/2 

 

ENSAIO GERAL: 

DIA: 19/02/2015 

HORÁRIO: 19h 

LOCAL: Auditório da FAED 

PAUTA: 

19h00 às 20h30:  

 Ensaio dos procedimentos para a cerimônia; 

 Aprendendo como usar as vestes talares; 

 Revisão do Cerimonial Geral. 

20h30 às 21h30: 

 Entrega das becas. 

 

ENTREGA DOS NOMES:  

Patrono: Somente um para todos os cursos, para esta cerimônia os 

formandos de BIBLIOTECONOMIA indicam o patrono ou patronesse; 

Nome de turma: Um professor por curso com mais de 10 alunos 

formandos; 

Paraninfo: Um professor por curso com mais de 10 alunos formandos, 

para esta formatura somente o paraninfo da PEDAGOGIA fará o uso da 

palavra;  

Orador: Um acadêmico para a Cerimônia, para esta o orador será do 

Curso de GEOGRAFIA. 

Juramentista: Um acadêmico por curso. 

PRAZO FINAL PARA ENVIO DOS NOMES: 19 de fevereiro de 2015 para o e-

mail: deg.faed@udesc.br 
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MÚSICAS: 

Entrada das Autoridades: responsabilidade do cerimonial. 

Entrada das turmas: Responsabilidade do cerimonial. 

Entrada individual dos alunos para entrega dos diplomas: 

responsabilidade das turmas. 

Cada curso deverá entregar até o dia 19 de fevereiro de 2015 o CD, 

devidamente identificado, com as músicas que tocarão durante a 

entrada dos formandos, em ordem alfabética. 

Caso o curso não entregue o CD esta responsabilidade ficará a cargo 

do cerimonial. 

Homenagens durante a cerimônia: Responsabilidade do cerimonial 

juntamente com as turmas a ser definido no ensaio geral. 

 

RESPONSABILIDADES DOS(AS) FORMANDOS: 

1. Confeccionar convites para amigos e parentes; 

2. Determinar Homenagens; 

3. Disponibilizar presentes aos homenageados; 

4. Determinar os juramentistas; 

5. Assinar o termo de presença (ATA) no dia da Colação de Grau; 

6. Gastos extras referentes a filmagens, fotos e outros serviços de 

interesse dos formandos; 

7. Entregar uma cópia do convite oficial das turmas ao setor de 

Comunicação. 

 

FORMATURA: 

DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2015 (sexta-feira), ÀS 19HS 

TEATRO PEDRO IVO CAMPOS – CENTRO ADMINISTRATIVO 

RODOVIA SC 401, KM 15 – Nº 4600 – SACO GRANDE II 

 

 

ACESSE AS ORIENTAÇÕES PARA O DIA DA FORMATURA: 

www.faed.udesc.br/formatura 
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