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ORIENTAÇÕES FORMATURA 2017/2 

ENSAIO GERAL: 

DIA: 15/02/2018 (quinta-feira) 

HORÁRIO: 19h 

LOCAL: Auditório da Tito Sena (térreo FAED) 

PAUTA: 

 Informes sobre pendências na Secretaria Acadêmica; 

 Revisão do Cerimonial e confirmação de participação dos/as formandos/as. 

 Conferência dos nomes dos/as homenageados/as, músicas, presentes; 

 Informes Gerais. 

 

ENTREGA DOS NOMES:  

Patrono/ese: Somente um para todos os cursos, para esta cerimônia os formandos de HISTÓRIA indicam o 

patrono ou patronesse; 

Amigo de turma: Nome de pessoa que marcará a turma para sempre; 

Paraninfo/a: Um professor por curso, para esta formatura somente o paraninfo da BIBLIOTECONOMIA 

fará o uso da palavra;  

Orador/a: Um acadêmico para a Cerimônia, para esta o orador será do Curso de GEOGRAFIA; 

 Recomendamos a todos/as cerca de 2 minutos de discurso; 

 O/A orador/a deve ensaiar anteriormente seu discurso. 

 O discurso deve ser genérico e não específico do curso do/a orador/a. Neste momento o orador/a 

estará representando todos/as os formandos da cerimônia;  

 Seu discurso deve ser entregue com antecedência para ser incluído no cerimonial; 

Juramentista: Um acadêmico por curso (juramento disponível na página da secretaria); 

Técnico Homenageado: Um por curso; 

 

 

http://www.faed.udesc.br/
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MÚSICAS: 

Entrada das Autoridades: responsabilidade da empresa organizadora. 

Entrada das turmas: Responsabilidade da empresa organizadora. 

Entrada individual dos alunos para outorga de grau: cinco músicas por curso que tocarão em sequência 

aleatória, a escolha é de responsabilidade das turmas. Cada curso deverá entregar, até o dia 15/02/2018, 

por “e-mail” ou CD gravado, as músicas em formato MP3, com identificação do curso. 

Caso o curso não envie as músicas escolhidas esta responsabilidade ficará a cargo da empresa 

organizadora. 

Prazo final para envio dos nomes e músicas: 15/02/2018 para o e-mail: deg.faed@udesc.br 

BECAS: 

As becas serão entregues antes da cerimônia pela empresa contratada e deverão ser devolvidas ao final, 

sob a responsabilidade e organização da empresa contratada. 

 

HOMENAGENS DURANTE A CERIMÔNIA: 

Os formandos de cada curso devem homenagear com presente: 

Patrono/esse: será homenageado/a pelo curso que o/a escolheu, conforme rodizio; 

Paraninfo/a: cada curso homenageia o/a seu/sua; 

Amigo de turma: cada curso homenageia o/a seu/sua (opcional); 

Técnico/a homenageado/a: cada curso escolhe o/a seu/sua (opcional). 

 A homenagem é feita por meio de entrega de presentes e a compra dos mesmos para todos/as 

os/as homenageados/as é de responsabilidade dos/as formandos/as de cada curso e devem ser 

entregues até o dia do ensaio geral, devidamente etiquetados com o nome de quem entrega 

(formando) e de quem recebe (homenageado). 

 Os/As formandos/as devem convidar e confirmar com antecedência a presença dos/as 

homenageados/as: patronos/esses, paraninfos/as, nome de turma e técnico/a homenageado/a. 

 

FOTOGRAFIA E FILMAGEM DURANTE A CERIMÔNIA: 

http://www.faed.udesc.br/
mailto:deg.faed@udesc.br
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A UDESC, por meio da CEVEN/PROEX fará a contratação de UMA EMPRESA que terá EXCLUSIVIDADE na 

exploração destes serviços. 

IMPORTANTE: NÃO CONTRATEM NENHUMA EMPRESA DE FOTOS E FILMAGEM PARA A COLAÇÃO DE 

GRAU. 

RESPONSABILIDADES DOS/AS FORMANDOS/AS: 

1. Comparecer ao Ensaio Geral; 

2. Confeccionar convites para amigos/as e parentes; 

3. Determinar Homenagens; 

4. Disponibilizar presentes aos/às homenageados/as; 

5. Definir os/as juramentistas; 

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

7. Compra de filmagem e fotos com a empresa contratada pela UDESC, caso seja do interesse do/a 

formando/a; 

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

9. O/A formado/a que: estiver em débito com a Biblioteca, não entregar devidamente seu TCC ou 

Relatório Final de Estágio ou estiver com alguma situação de irregularidade documental/acadêmica, 

não receberão o Diploma. 

Após a Colação de Grau oficial, a Secretaria de Ensino procederá automaticamente os 

encaminhamentos para registro do Diploma dos/as recém graduados/as. O registro, em si, é 

efetuado pela Pró-Reitoria de Ensino e o prazo para devolução do Diploma devidamente registrado 

na Secretaria de Ensino é até 60 dias contados a partir do dia posterior à Colação de Grau. Manter 

contato com a Secretaria de Ensino para saber se o Diploma ficou pronto. 

CASO TENHA FORMANDO/A OU CONVIDADO/A COM NECESSIDADE ESPECIAL QUE COMPARECERÁ A 

CERIMÔNIA (ACESSIBILIDADE, ACOMODAÇÃO, INTERPRETE PARA LIBRAS...) COMUNICAR COM 

ANTECEDÊNCIA À COMISSÃO DA FAED. 

A Comissão de Formatura da FAED estará à disposição através do e-mail deg.faed@udesc.br para 

auxiliar no que for preciso às comissões das turmas. 

LOCAL E DATA DA CERIMÔNIA 

DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2018 (TERÇA-FEIRA) 

HORÁRIO: 19:00hs 

TEATRO PEDRO IVO CAMPOS – CENTRO ADMINISTRATIVO 

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

http://www.faed.udesc.br/

