
Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC 

Centro de Ciências Humanas e da Educação – FAED 

Comissão de Outorga de Grau - FAED 

 

 

Avenida Madre Benvenuta, 2007 | Itacorubi | Florianópolis | SC | CEP 88035-001 

 Telefone (48) 36648524 | www.faed.udesc.br 

 

ORIENTAÇÕES PARA O DIA DA FORMATURA: 

 Chegar ao local da formatura com duas horas de antecedência. Estas duas horas 

servirão para: colocar a beca, tirar fotos, assinar a ATA de presença (que estará 

com os integrantes da Comissão de Formatura na sala de espera, na entrada do 

teatro), ambientação e últimos retoques. 

 30 minutos antes do início da Cerimônia dirigir-se ao local de preparação da 

entrada e últimos avisos esclarecimentos. 

 As becas deverão ser retiradas no inicio da cerimônia e entregues ao final para a 

Empresa organizadora. 

 As meninas devem cuidar com o penteado, prevendo o uso do Capelo. 

 As meninas devem cuidar com a altura dos saltos dos sapatos. 

 Todos/as devem usar roupas leves e confortáveis por baixo da Beca. 

 Sugerimos usar sapatos pretos e meias pretas. 

 Na entrada, quando todos/as estão em fila, o Capelo será carregado na mão 

ESQUERDA na altura da cintura, próxima à faixa. 

 Ao ser chamado para receber o grau o/a formando/a levará o capelo na mão 

ESQUERDA na altura da cintura. Após a outorga coloca-o na cabeça, recebe o 

canudo do/a paraninfo/a e retorna ao seu lugar.  

 O capelo fica numa posição em que a ponta onde está a tira que cai fica do lado 

ESQUERDO. 

 A faixa do Curso também se posiciona à ESQUERDA, em consonância com a tira 

do capelo. 

 Ao jurar, os/as formandos/as devem levantar-se e estender a mão DIREITA à 

frente, permanecendo nesta posição até o final do juramento. 

 O juramento estará no púlpito para ser proferido. 

 As únicas autoridades a serem cumprimentadas pelo formando são o outorgante 

(Reitor ou Diretora geral) e o paraninfo/a. Não se deve cumprimentar os/as 

demais componentes da mesa. 
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