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INTRODUÇÃO 

O presente Manual tem por finalidade orientar o formando quanto aos 
procedimentos para sua formatura. 

A solenidade de colação de grau é uma cerimônia de encerramento e diplomação 
de alunos. O aluno concluinte que tenha completado a grade curricular com 
aproveitamento, encaminhado cópias dos documentos de matrícula e comprovantes de 
realização de atividades complementares e estágio supervisionado obrigatório, estará 
inserido neste processo de colação de grau na qual tornará público a finalização do 
curso e sua diplomação. 

A colação de grau é ato oficial da Instituição a ser realizada em suas instalações 
ou em local definido pela própria, mas que pode ser realizada junto com algum evento 
social que os formandos desejem realizar e em local por eles definido, desde que 
solicitado à FAEL, nos prazos definidos deste manual, sob compromisso formal de 
cumprimento e respeito às normas estabelecidas pela FAEL e sob pena de anulação do 
ato em caso de descumprimento de tais normas. 

O ato de Colação de grau será realizado em conformidade com o Cronograma 
de Formatura divulgado por meio de Comunicado e disponibilizado no Portal 
Educacional para consulta dos alunos e demais envolvidos neste processo. Assim, as 
Comissões de Formatura poderão tomar quaisquer iniciativas em relação a contratação 
de serviços e reserva de local para realização da solenidade e festividades. 

A participação do aluno na solenidade de colação de grau é requisito obrigatório 
para a obtenção do diploma, portanto, não haverá dispensa de colação de grau. 
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I. DO ATO DA FORMATURA 
A Formatura ou colação de grau é o Ato Oficial de conclusão de Curso de 

Graduação. O Ato é sempre solene, público e tem caráter obrigatório. 
Não poderá participar do Ato de Colação de Grau, nem mesmo simbolicamente, 

o(a) aluno(a) que não estiver com sua vida acadêmica regularizada, ou seja com 
pendências de notas, de carga horária de Atividades Complementares, de realização de 
estágio supervisionado obrigatório, conforme o curso, e com pendência em 
documentação acadêmica.  

O momento oficial da Cerimônia é atribuído à FAEL e qualquer participação de 
pessoas não autorizadas pela Instituição, assim como citações e manifestações realizadas 
na parte oficial da cerimônia a tornam nula. 

Toda a documentação comprobatória1 deve ser enviada para a FAEL até 30 dias 
antes da colação de grau para que seja conferida e divulgada, via Portal Educacional, da 
regularidade do acadêmico, sendo esta imprescindível para a formatura. 

Todos os formandos deverão participar da Colação de Grau seja em Sessão Solene 
ou de Gabinete. O formando que não puder participar da Sessão Solene deverá aguardar 
convocação para participação da Colação de Grau de Gabinete conforme estabelecido 
neste Manual. 

Durante essa cerimônia é realizada a assinatura da ata de participação na 
colação de grau e é após o recebimento desse documento na Secretaria Acadêmica da 
FAEL, que começa a contar o tempo para a expedição do diploma. 

 
É de responsabilidade do aluno, provável formando, regularizar, em tempo hábil, 

suas pendências acadêmicas para participar da Colação de Grau. 
 

 

                                                           

1 Documentação comprobatória referem-se à cópia dos seguintes documentos:  

- RG; 
- CPF; 
- Certidão de Nascimento ou Casamento; 
- Histórico Escolar de Conclusão do Ensino Médio; 
- Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio; 
- Comprovantes de realização de Atividades Complementares conforme Manual de Atividades 
Acadêmicas do Curso; 
- Fichas de comprovação de realização de Estágio Supervisionado conforme Manual de Estágio 
Supervisionado do Curso. 
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II. DAS ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS FORMANDOS 

1.Da Solicitação de Formatura 
O(a) aluno(a) não necessita requerer a outorga de Grau. É de responsabilidade 

da Secretaria da FAEL divulgar a lista dos acadêmicos aptos à formatura. Será divulgada 
por meio de Comunicado a relação de alunos com pendências acadêmicas para que, 
após regularização, possam participar do Ato de colação de Grau.  

Até 3 (três) dias da colação de grau será divulgada relação de alunos aptos para 
participar da formatura. Solicita-se atenção dos acadêmicos para a regularização das 
pendências até 30 dias antes da colação de grau para participação da Solenidade. 

 

III. DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES 
1. Da Comissão de Formatura 

A Comissão de Formatura é representante da turma de formandos composta por 
alunos em fase de conclusão de curso e que tenham manifestado interesse em participar 
da mesma. 

Esta Comissão deverá ser composta até o primeiro trimestre do último ano de 
conclusão do curso. O Presidente da Comissão de Formatura deverá comunicar à 
Coordenação de Curso o nome de seus integrantes, telefones e e-mails de contato. 

A Comissão de Formatura deve ter a seguinte organização e configuração: 
Presidente 
Vice-Presidente 
1º Tesoureiro 
2º Tesoureiro 
1º e 2º Secretários 
 

2. Das Atribuições da Comissão de Formatura 
Compete à Comissão de Formatura atribuições como: 

• Realizar reuniões com os formandos(as); 
• Manter informado a Direção Acadêmica e a Coordenação do Curso sobre as 

questões referentes à formatura, oficializando o nome do paraninfo, patrono e nome 
da turma, do orador, do juramentista e demais homenageados, para aprovação 
prévia; 

• Providenciar a confecção dos convites; 
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• Oficializar convites ao paraninfo, patrono e nome da turma, aos homenageados e 
às autoridades acadêmicas, com no mínimo 60(sessenta dias) de antecedência. 

 

3. Dos Polos de Apoio Presencial (alunos modalidade a distância) 
O Assistente Acadêmico do Polo de Apoio Presencial será o Representante Legal 

da FAEL, por delegação ou nomeação expedida pela Secretaria Acadêmica, previamente, 
ou seja, estará representando a Direção Acadêmica da FAEL no momento da Colação de 
Grau.  

Deverá acompanhar e orientar os formandos quanto à sua regularização para 
participarem do ato de colação de grau.  

 

4. Da Elaboração do Convite 
A apreciação, escolha do modelo e do conteúdo, a confecção e a impressão final 

do convite ficam sob a responsabilidade da Comissão de Formatura, em comum acordo 
com o(a)s formandos(as).  

 
O convite deverá conter algumas informações e dados comuns à turma: 

• Nome da Faculdade: (Faculdade Educacional da Lapa) e logomarca; 
• Nome do Curso; 
• Nome do Diretor Acadêmico;  
• Nome do Coordenador de Operações Acadêmicas; 
• Nome do Coordenador Geral de Cursos de Graduação 
• Nome do Coordenador de Curso; 
• Nome do Paraninfo; 
• Nome do Patrono; 
• Nome do Orador; 
• Nome do Juramentista; 
• Nome dos Homenageados; 
• Nome de todos os formandos (por ordem alfabética); 
• Integrantes da Comissão (opcional); 
• Juramento; 
• Homenagens. 
 
ATENÇÃO! A Comissão de Formatura deverá encaminhar para a FAEL o nome dos 
alunos, funcionários e homenageados que irão compor o Convite de Formatura, para 
aprovação prévia da Direção Acadêmica e da Coordenação de Curso da FAE com 60 
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(sessenta) dias de antecedência à colação grau. A relação de homenageados deve ser 
submetida ao cerimonial da FAEL, considerando que são vetados para a cerimônia 
oficial, alunos com pendências acadêmicas e funcionários que não estejam com vínculo 
trabalhista ativo com a FAEL. 
Em nenhuma hipótese o ato oficial pode ser usado para disseminar questões de natureza 
diversa que as homenagens aos formandos e às pessoas previamente aprovadas pela 
instituição, sob o risco de a cerimônia ser tornada inválida. 
 

 

 

5. Das Providências que a Comissão deve tomar para a Formatura 
Fica a critério da Comissão de Formatura a contratação de empresa prestadora 

de serviços para a realização do cerimonial de Colação de Grau. A Comissão de 
Formatura, juntamente com a empresa contratada, deve organizar os eventos anteriores 
à Formatura e executar as providências do cerimonial do Ato de Colação de Grau. Entre 
elas: 
• Definição do local da Formatura; 
• Decoração do local da formatura; 
• Instalação do som, microfones, telão; 
• Colocação das bandeiras do Brasil, Estado e Município; 
• Disponibilização do Hino Nacional; 
• Aluguel de beca e canudos; 
• Missa, culto, cerimônia religiosa da formatura; (opcional) 
• Baile, coquetel ou qualquer outra comemoração. (opcional) 
• A Comissão de Formatura é responsável pela administração das despesas e receitas 
decorrentes da Formatura, entretanto, os custos serão de total responsabilidade dos(as) 
formandos(as). 
• Homenagens serão de inteira responsabilidade dos(as) acadêmicos(as). (opcional) 
 

A Instituição não se opõe a qualquer outra forma de homenagem ou a qualquer 
convidado que participe da parte social da cerimônia, não mais presidida por 
representantes oficiais da FAEL. 
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6. Do Ensaio da Colação de Grau 
Para o bom andamento dos trabalhos no dia da Colação de Grau, recomenda-se 

que haja um ensaio (entrar, sentar, levantar, cumprimentar os componentes da mesa, 
assinar a Ata, realizar do juramento). 
 

7. Dos Recursos que podem ser utilizados na Solenidade (sugestões) 
A Comissão de Formatura pode utilizar alguns recursos para a Solenidade: 

• Vídeo - exibição de cenas ou imagens relacionadas à profissão escolhida, montagem 
de vídeos da turma em viagens, festas, passeios, trabalhos, entre outros. Nas filmagens 
ou imagens da turma, é recomendável a visualização dos(as) formandos(as), tendo 
duração máxima de cinco minutos. 
• Slides - quando exibidos no momento em que o formando recebe a Outorga de Grau, 
podendo conter fotos da infância e uma recente, para fazer o comparativo.  
 

8. Do Acompanhamento Musical 
Durante a Colação de Grau, são possíveis cinco momentos musicais: 

• Composição da mesa – instrumental; 
• Apresentação dos(as) formandos(as) – música forte e impactante; 
• Ato cívico – Hino Nacional (cantado ou instrumentado); 
• Homenagens – instrumental; 
• Apresentação dos novos profissionais (final da formatura) – música que idealize o 
sentimento da turma. 
• Se houver PLAYBACK, as músicas devem ser gravadas em um único CD, seguindo a 
ordem acima. A turma poderá optar pela apresentação de Coral ou de músicos nos 
momentos musicais. 

9. Da Indumentária de Formatura – Trajes 
A responsabilidade na aquisição do traje oficial para a formatura – BECA – é 

do(a) formando(a) e poderá ser alugada ou comprada, com a faixa (com caimento para 
o lado esquerdo) na cor correspondente ao curso. Por baixo da BECA, de preferência, 
o(a) formando(a) deverá usar traje na cor preta e sapato social. 

O(A) formando(a) que receberá o Diploma (simbólico) usará CAPELO, que é 
colocado na cabeça sem inclinação, com o pingente posicionado no lado esquerdo. 

A Direção Acadêmica ou seu Representante Legal deverá usar BECA ou MURÇA 
e BORLA de outorga de grau e MURÇA aos demais membros acadêmicos da Faculdade 
(com cores diferenciadas para Direção Acadêmica e demais membros). Autoridades, 
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empresários e demais pessoas participantes da mesa, que não sejam membros 
acadêmicos da Faculdade, deverão usar terno em cor escura. As mulheres, 
preferencialmente, deverão usar traje social. 
 

10. Das cores dos cursos, da faixa, pedra  e símbolo de Graduação 
Nas cerimônias oficiais de Outorga de Grau, todos os formandos deverão trajar 

beca na cor preta, faixa na cintura na cor do curso de graduação e capelo, que é 
colocado na cabeça na hora da Outorga de Grau. 

Os formandos, após vestidos para a solenidade, devem permanecer no local a 
eles reservado, evitando a circulação entre os convidados do evento. 

A veste dos professores é composta de uma beca longa na cor preta, com faixa 
seguindo as cores definidas para os cursos da FAEL. Os paramentos, inclusive da Mesa 
de Autoridades, deverão ser providenciados pelos formandos. 

 
Adotam-se para os cursos da FAEL as cores abaixo relacionadas: 
 
 

CURSO Grau COR PEDRA SÍMBOLO 

Administração  
Bacharel / Bacharela 

Azul Safira Azul 
 

Análise e 
Desenvolvimento de 

Sistemas 

Tecnólogo / Tecnóloga 
Azul Safira Azul 

 

Ciências Contábeis 
Bacharel / Bacharela 

Bordô 
Turmalina 
Rosa 

 
Formação 

Pedagógica de 
Docentes para 

Educação Básica – 
Letras 

Licenciado / 
Licenciada 
 

Lilás Ametista Flor-de-lis ou caduceu 

 

Formação 
Pedagógica de 
Docentes para 

Educação Básica – 
Matemática 

Licenciado / 
Licenciada 
 Azul Safira Azul 

Coruja 
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Geografia 

Licenciado / 
Licenciada 
 

Azul  Ametista Globo Terrestre 

 

Gestão Ambiental 

Tecnólogo / Tecnóloga Verde Turmalina 
verde 

 

Gestão Comercial 

Tecnólogo / Tecnóloga 
Azul Safira Azul 

 
Gestão de 

Tecnologia da 
Informação 

Tecnólogo / Tecnóloga 
Azul Safira Azul 

 

Gestão em Recursos 
Humanos 

Tecnólogo / Tecnóloga 
Azul Safira Azul 

 

Gestão Financeira 

Tecnólogo / Tecnóloga Azul Safira Azul 

 

Gestão Pública 

Tecnólogo / Tecnóloga Azul Safira Azul 

 

História 

Licenciado / 
Licenciada 
 

Lilás Ametista Flor de Lis ou Caduceu 

 

Letras 

Licenciado / 
Licenciada 
 

Lilás Ametista Flor-de-lis ou caduceu   

 

Logística 

Tecnólogo / Tecnóloga Azul Safira Azul 
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Matemática 

Licenciado / 
Licenciada 
 Azul Safira Azul 

Coruja 

 

Pedagogia 

Licenciado / 
Licenciada 
 

Roxo Ametista Coruja  

 

Processos 
Gerenciais 

Tecnólogo / Tecnóloga  Azul Safira Azul 

 
 

 
 

11. Da posição das Bandeiras 
A Bandeira Nacional, em todas as apresentações no território nacional, ocupa 

lugar de honra. A posição da Bandeira Nacional, do Estado ou do Município é a seguinte: 
• Bandeira Nacional: no centro, à direita da tribuna e mesa de honra; 
• Bandeira do Estado: à esquerda, ao lado da Bandeira Nacional; 
• Bandeira do Município: à direita, ao lado da Bandeira Nacional; 
• Importante: considera-se à direita da bandeira Nacional, à direita de uma pessoa 
posicionada junto a ela e voltada para a rua, para a platéia ou, de modo geral, para o 
público que observa as bandeiras. 
 
 

IV. DA COLAÇÃO DE GRAU 
 

1. Do local para a Solenidade 
O Ato de Colação de Grau será realizado em local de escolha dos(as) 

formandos(as) e comunicado a Coordenação do Curso com 45 dias de antecedências à 
data da solenidade. 
 



Manual de Formatura - FAEL Página 14 
 

2. Do horário da Solenidade/recomendações aos formandos (as) 
A Solenidade de Colação de Grau terá início no horário estipulado no convite, 

portanto, os(as) formandos(as) devem chegar ao local devidamente trajados meia hora 
antes da Solenidade. Recomenda-se que o início da solenidade não ultrapasse as 20h00 
(horário de Brasília). 

Caso o formando juramentista e o orador, responsáveis pelo uso da palavra na 
Solenidade, não compareçam na cerimônia, a Comissão de Formatura deverá eleger 
novo juramentista. 
 

3. Da composição da mesa de honra 
Na cerimônia de Colação de Grau, a composição da Mesa de Honra deve 

obedecer à ordem de precedência, sendo composta pelos seguintes integrantes: 
Modalidade Presencial: 

 Diretor Acadêmico; 
 Coordenador(a) de Operações Acadêmicas 
 Coordenador(a) Geral de cursos; 
 Coordenador(a) do Curso; 
 Secretário(a); 
 Coordenador(a) Administrativo(a); 
 Nome da turma (personalidade viva) (opcional); 
 Patrono (opcional); 
 Paraninfo (opcional). 

 
Modalidade a Distância: 

 Diretor ou Representante Legal; 
 Nome da turma (personalidade viva) (opcional); 
 Patrono (opcional); 
 Paraninfo (opcional). 

4. Dos atos protocolares 
São atos protocolares, obrigatórios do Cerimonial de Formatura: 

a. Música de abertura; 
b. Abertura (mestre de cerimônia); 
c. Entrada das autoridades (música); 
d. Composição da mesa; 
e. Entrada dos formandos (música); 
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f. Início do cerimonial com o mestre de cerimônias; 
g. Ato cívico (Hino Nacional); 
h. Discurso das autoridades - FAEL 
i. Juramento (específico do curso); 
j. Outorga do Grau realizada pelo Diretor Acadêmico ou seu Representante Legal com 
cumprimentos da mesa. Chamada em ordem alfabética dos acadêmicos na solenidade 
local – imposição do grau acadêmico com entrega simbólica do diploma; 
k. Assinatura da ata; 
l. Música; 
m. Discurso do orador da turma; 
n. Discurso do paraninfo; 
o. Discurso do Diretor Acadêmico ou seu Representante; 
p. Homenagens; 
q. Encerramento da sessão solene pelo Diretor Acadêmico ou seu Representante; 
r. Música de encerramento e confraternização. 
 

5. Do juramento 
O juramentista dirige-se à tribuna e, com o braço direito estendido, lê o 

juramento enquanto os demais, em pé, também com o braço direito estendido, logo após, 
repetem o juramento. No final, todos repetem: Assim prometo. 

Cada curso possui seu próprio juramento oficial. Ver em Anexos. 
 

6. Da outorga de Grau 
A outorga de Grau compete ao Diretor Acadêmico da Faculdade Educacional da 

Lapa - FAEL ou de seu Representante. 
 

7. Dos discursos 
São três os discursos obrigatórios em uma formatura: 

• Do Orador: primeiro a discursar por 5 min aproximadamente (no local da formatura). 
• Do Paraninfo: penúltimo a discursar por 5 min aproximadamente (no local da 
formatura). 
• Do Diretor Acadêmico ou seu Representante: último a discursar por 10 min 
aproximadamente (no local da formatura). 
 
• Discurso do Orador: o formando(a) escolhido(a) pela turma deverá escrever o discurso 
e submetê-lo à turma. No corpo do texto, deverá fazer menção à importância da figura 
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do paraninfo, relatar a trajetória da turma, a importância do curso e suas expectativas 
para o futuro. 
• Discurso do Paraninfo: O discurso deve salientar a importância da profissão dos 
graduados na sociedade, desejar sucesso na nova etapa de suas vidas e evitar fugir do 
tema que envolve esse momento de celebração acadêmica, importante e memorável para 
a vida dos(as) formandos(as). 
• Discurso do Diretor Acadêmico ou seu Representante: O discurso deve salientar a 
trajetória da Instituição, seu papel e função social e educacional, a relevância da 
Formação Acadêmico-Científica, do trabalho da equipe pedagógica, do corpo docente, 
dos funcionários técnico-administrativos. 
 

8. Do momento das homenagens 
Geralmente as homenagens são aos mestres, a Deus, a quem amamos, aos amigos 

e aos pais. O Mestre de Cerimônia convida um formando para, em nome da Turma, 
fazer uso da palavra, que será a leitura de um texto, seguida de entrega de flores, placas, 
entre outros. 

Por ser um momento simbólico, recomenda-se que não ultrapasse o número de 
cinco homenageados, que são pessoas que a turma tem estima, gratidão e carinho 
especial. A lista de homenageados deve ser submetida ao cerimonial da FAEL, 
considerando que são vetados para a cerimônia oficial, nomes de funcionários que não 
mais estejam com vínculo trabalhista ativo com a FAEL. 

Esse momento deve ser realizado em 5 minutos aproximadamente. 
Vale ressaltar que toda e qualquer inovação na Cerimônia de Colação de Grau 

deverá ser apreciada pela Comissão de Formatura, para devidos procedimentos 
operacionais. 

Por fim, o bom andamento dos trabalhos prescinde de ensaio, harmonia entre os 
formandos, planejamento e, principalmente, cumprimento das normas de Protocolo do 
Cerimonial da FAEL. 

 

V. DA COLAÇÃO DE GRAU EM GABINETE 
O formando que não puder participar da Sessão Solene da Colação de Grau na 

data prevista será convocado pela Secretaria para participar da Colação de Grau em 
Gabinete que ocorrerá em data e horário previamente definidos no Cronograma de 
Formatura. O referido ato terá validade legal se presidido pelo Diretor Acadêmico ou 
seu Representante Legal e seguido de assinatura da ata expedida pela Secretaria da FAEL. 



Manual de Formatura - FAEL Página 17 
 

A colação de grau em gabinete somente poderá ocorrer em data posterior à 
Cerimônia Oficial.  
 

VI. DA COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA 
As antecipações serão concedidas apenas em casos de impossibilidade absoluta 

de comparecimento à cerimônia oficial ou em data posterior, desde que o motivo seja 
devidamente justificado e comprovado por: 

1. aprovação em concurso público, mediante apresentação do Edital de 
Convocação;  

2. por motivo de trabalho, mediante apresentação da carta de contratação.  
3. problema de saúde, mediante atestado médico;  
4. gestantes, mediante atestado médico;  
5. doença de caráter infecto-contagiosa, mediante atestado médico;  
6. ter sido vítima de ação involuntária provocada por terceiros, mediante 

apresentação de Boletim de Ocorrência;  
7. manobras ou exercícios militares comprovados por documento da respectiva 

unidade militar;  
8. luto por parentes, mediante respectivo atestado de óbito;  
9. convocação ou coincidente em horário para depoimento judicial ou policial, ou 

para eleições em entidades oficiais, devidamente comprovada por declaração da 
autoridade competente. 

 

Na hipótese da justificativa ser aceita, a Colação de Grau de Gabinete será 
realizada em data e horário anteriormente definidos pela Direção Acadêmica da FAEL 
no Cronograma de Formatura e relação de alunos aptos para a formatura divulgados no 
Portal Educacional por meio de Comunicado. 

Na Colação de Grau de Gabinete, ficam dispensados os discursos e demais 
homenagens descritas neste Manual, contudo não dispensa assinatura em ata por todos 
os formandos, sendo esta condição imprescindível para recebimento do diploma. 
 

VII. DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
  

1. Das pessoas homenageadas 
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• Nome da Turma (opcional): o nome de turma, em geral, é dado a um professor ou 
profissional da área que, através de seu exemplo ou prática docente, inspirou os 
formandos e agora é homenageado emprestando seu nome. Não há tempo reservado 
para realizar discurso durante a Colação de Grau. 
• Paraninfo: é o padrinho da turma e, formalmente, recomenda o bom desempenho da 
profissão na sociedade e/ou nas funções exercidas. Conduz os formandos na entrada do 
salão, e entrega os certificados aos seus afilhados. Deve proferir mensagem formal na 
Solenidade de Colação de Grau, não podendo, sob qualquer hipótese, ultrapassar o 
tempo limite de dez minutos. 
• Patrono: é uma autoridade que se destaca do corpo científico da área do Curso, de 
reconhecida competência e padrão de referência na área específica de conhecimento. 
Ocupa o cargo máximo na hierarquia das homenagens, porém, pode ser uma 
homenagem póstuma e, por isso, não há tempo reservado para realizar discurso durante 
a Colação de Grau. 
• Professor e Funcionário Homenageados (opcional): os homenageados são pessoas que 
no cotidiano das relações acadêmicas e administrativas, tiveram mais proximidade e 
afinidade com a turma de formandos e, por isso mesmo, merecem o reconhecimento e 
gratidão especial. Cada turma poderá homenagear um professor e um funcionário da 
Instituição de Ensino. Não há tempo reservado para realizar discurso durante a Colação 
de Grau. 
• Orador da Turma: os formandos escolhem, dentre eles, o seu orador para elaborar um 
discurso à altura da importância da solenidade. É aconselhável que o orador apresente 
antecipadamente o discurso à turma para aprovação, uma vez que estará falando em 
nome de todos. O discurso não poderá ultrapassar, sob qualquer hipótese, o tempo limite 
de dez minutos. 
• Juramentista: os formandos escolhem, dentre eles, um aluno que pronunciará o 
juramento durante a Solenidade de Colação de Grau. 
• Quem faz uso da palavra? Algumas personalidades têm voz obrigatória: o presidente da 
mesa, o paraninfo, o orador da turma, o juramentista, o orador da homenagem aos pais 
e outras personalidades enumeradas pelo protocolo, fazem uso da palavra durante a 
Cerimônia de Colação de Grau. 
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SUGESTÃO DE ROTEIRO PARA SOLENIDADE DE FORMATURA 
 
 
Exemplo de Cerimonial de Colação de Grau 
CURSO:  
(CIDADE), ________ de ________ de ________(data). 
Música de Abertura 
 

1. Abertura 
Mestre de Cerimônia: Senhoras e Senhores, Boa Noite. Iniciamos neste instante a 
solenidade de Colação de Grau dos Formandos do ano de  (nome do curso) da Faculdade 
Educacional da Lapa/PR – FAEL. 
 

2. Entrada das Autoridades e Composição da Mesa de Honra 
Música para entrada das autoridades (local) 

Mestre de Cerimônia: Convidamos para compor a mesa de honra: 
Exmº(ª) Diretor Acadêmico Srº(ª) ou Representante Legal da FAEL __________________ 
Exmº(ª) Coordenador(a) de Operações Acadêmicas Srº(ª)_________________________ 
Exmº(ª) Coordenador(a) do Curso de ___________ Srº(ª)_________________________ 
Exmº(ª) Coordenador(a) do Curso de ___________ Srº(ª)_________________________ 
Exmº(ª) Secretário(a) Srº(ª)_________________________________________________ 
Exmº(ª) Coordenador(a) Administrativo Srº(ª)__________________________________ 
Exmº(ª) Patrono(a) Srº(ª)___________________________________________________ 
Exmº(ª) Paraninfo(a) _____________________________________________________ 
 
Convidamos para ocuparem lugar de destaque (primeiras cadeiras) 
Professores da instituição, autoridades municipais, estaduais, federais. E demais 
autoridades que se fizerem presentes. 
 

3. Entrada dos Formandos 
Música apropriada para entrada dos formandos. 

Mestre de Cerimônia: Convidamos os formandos para ocuparem seus lugares. Passamos 
a palavra ao Diretor Acadêmico para proceder a abertura oficial desta cerimônia. 
 
Diretor Acadêmico ou Representante Legal: 
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Senhoras e Senhores, caríssimos formandos EU, _________________, na qualidade de 
Diretor Acadêmico ou Representante Legal da FAEL declaro aberta a Solenidade de 
Colação de Grau dos formandos do Curso de _______________ da FAEL.  
Mestre de Cerimônia: Convido os presentes para em pé ouvirmos a execução do Hino 
Nacional. 
• Execução do Hino Nacional 
• Discurso das autoridades FAEL 
 

4. Juramento 
Mestre de Cerimônia: Convidamos o(a) formando(a) ______________________ para, 
em nome da turma, prestar juramento (Coletivo) 
 

5. Outorga de grau e assinatura da ata 
Mestre de Cerimônia: Senhoras e Senhores, neste momento o Diretor Acadêmico ou seu 
Representante Legal revestido dos poderes que a Lei lhe confere, outorga o grau aos 
formandos. 
Diretor Acadêmico ou Representante Legal: Eu, _______________, Diretor Acadêmico 
(ou Representante Legal) da Faculdade Educacional da Lapa - FAEL, pelos poderes que a 
Lei me confere, declaro-os (Licenciados em (nome do Curso)), e/ou Bacharelados em 
(nome do Curso)) a fim de que possam gozar de todos os direitos e prerrogativas legais 
para o exercício pleno de sua profissão. 

6. Listagem com todos os Formandos 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Música significativa para todos os formandos 
 

7. Discurso do Orador 
Mestre de Cerimônia: Convidamos, neste momento, o(a) novo(a) Licenciado(a) e/ou 
Bacharelado /Bacharela do curso de Curso de (nome do Curso), para falar em nome de 
sua turma. 
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8. Discurso do Paraninfo 
Mestre de Cerimônia: Convidamos o Paraninfo, ______________________, para 
proferir o seu discurso. 
 

9. Homenagens (opcional) 
Mestre de Cerimônia: Convidamos os alunos para prestarem homenagens a 
________________ (se houver homenagens esse é o momento). 
 

10. Homenagens (Pais, professores, autoridades, entre outros) 
 

11. Encerramento da Sessão Solene – Discurso do Diretor Geral ou Representante local 
Mestre de Cerimônia: Convidamos o Diretor Acadêmico ou  
Representante Legal da Faculdade Educacional da Lapa - FAEL, para fazer uso da palavra 
e proceder ao encerramento desta Sessão Solene de Colação de Grau. 
 

12. Encerramento 
EU, ___________________, na qualidade de Diretor Acadêmico (ou  
Representante Legal) da Faculdade Educacional da Lapa - FAEL, declaro encerrada a 
Solenidade de Colação de Grau do Curso de nome do(s) curso(s). Parabéns a todos(as)!!! 
Felicidades... 
 
Música de Encerramento 

 

 

 

 

 

 

 



Manual de Formatura - FAEL Página 23 
 

JURAMENTOS 
 

BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO 
“Prometo dignificar minha profissão, consciente de minhas responsabilidades legais, 
observar o código de ética objetivando o aperfeiçoamento da ciência da administração, 
o desenvolvimento das instituições e a grandeza do homem e da pátria.” 
Assim prometo! 
 
 

BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS  
 “Ao receber o grau de Bacharel em Ciências Contábeis, juro, perante Deus a sociedade, 
exercer a minha profissão com dedicação, responsabilidade e competência, 
respeitando as normas profissionais e éticas. 
Juro pautar minha conduta profissional observando sempre os meus deveres de 
cidadania, independentemente de crenças, raças ou ideologias, concorrendo para que 
meu trabalho possa ser um instrumento de controle e orientação útil e eficaz para o 
desenvolvimento da sociedade e o progresso do país.  
Comprometo-me, ainda, a lutar pela permanente união da classe contábil,  
o aprimoramento da ciência contábil e a evolução da profissão” 
Assim prometo! 
 
 

LICENCIATURA EM GEOGRAFIA 
 “Solenemente eu juro no exercício de minhas funções de licenciado em geografia, 
exercer a profissão com capacidade, eficiência e ética, respeitar a dignidade dos 
estudantes, promover o seu crescimento humano, cultural e científico, fazendo do 
estudo um instrumento de libertação. E cumprir com os deveres inerentes à docência 
que livremente escolhi, como profissão.  
Assim eu prometo.” 
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LICENCIATURA EM HISTÓRIA 
“Prometo, no exercício de minha profissão, cumprir fielmente os deveres da honra, da 
ciência e do magistério e de tudo quanto permitam as minhas forças e a minha mente, 
pela realização do homem de amanhã e engrandecimento da história. 
Assim prometo!” 
 
 

LICENCIATURA EM LETRAS – Português / Espanhol  
“Prometo solenemente, no exercício de minha profissão, ser fiel aos deveres da honra, 
da ciência e do magistério, e tudo fazer para a formação integral da pessoa humana, 
segundo princípios éticos e legais”.  
Assim prometo! 
 
 

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA  
“Prometo dignificar minha profissão, consciente de minhas responsabilidades legais, 
observar o código de ética, objetivando o aperfeiçoamento da ciência Matemática, 
promovendo a disseminação da ciência, o desenvolvimento das instituições e a 
grandeza do homem e da pátria e prometo ser fiel aos deveres da honra, da ciência e 
do magistério, e tudo fazer para a formação integral da pessoa humana, segundo 
princípios éticos e legais .”  
Assim prometo! 
 
 

LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 
Sabendo da importância desta decisão que tomei;  
do amor que esta tarefa exigirá de mim; das dificuldades que encontrarei;  
das recompensas que terei; da satisfação que sentirei quando meus esforços se 
traduzirem em crescimento; juro perante deus e perante os homens;  
que ao exercer a arte de educar; trabalharei com honestidade, patriotismo e dignidade, 
pelo desenvolvimento cultural e moral do meu país e contribuirei com o poder de meu 
espírito, no aprimoramento do ser humano e de sua educação. 
Assim prometo! 
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TECNOLOGIA EM ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS  
“Juro que, no meu dever de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 
empregarei a ciência com dignidade, respeito, moral, ética e dinamismo, participando 
com empenho nas grandes e pequenas obras em prol do desenvolvimento das 
organizações. Prometo não me deixar cegar pelo brilho excessivo da tecnologia, nem 
esquecer que trabalho para o bem do homem e não da máquina. Comprometo-me 
perante a comunidade, a aceitar os desafios lançados pela carreira que abraço, fazendo 
deles os degraus para meu crescimento profissional e humano. 
 Esta é minha vontade. “  
 
 

TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL 
 "Prometo, como Gestor Ambiental, exercer minha profissão com compromisso moral e 
ético, ciente do valor da minha profissão, que tem como grande desafio a promoção da 
cidadania e a preservação da vida global. Buscarei sempre desenvolver a relação 
harmoniosa entre homem e natureza, resguardando e zelando pelos recursos naturais 
e bens ambientais, em prol do desenvolvimento do meu país.  
Assim prometo!"  
 
 

TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL 
 "Juro, no exercício da profissão de Tecnólogo em Gestão Comercial, dignificar, com 
minhas ações, consciente de minhas responsabilidades legais e éticas, objetivando o 
aperfeiçoamento da Tecnologia em Gestão Comercial, o desenvolvimento das 
instituições e a grandeza do homem e da pátria.  
Assim prometo" 
 
 

TECNOLOGIA EM GESTÃO FINANCEIRA 
 "Juro, no exercício da profissão de Tecnólogo em Gestão Financeira dignificar, com 
minhas ações, consciente de minhas responsabilidades legais e éticas, objetivando o 
aperfeiçoamento da Tecnologia no Gerenciamento Financeiro, o desenvolvimento das 
instituições e a grandeza do homem e da pátria.  
Assim prometo"  
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TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS  
"Juro, no exercício da profissão de Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos 
dignificar, com minhas ações, consciente de minhas responsabilidades legais e éticas, 
objetivando o aperfeiçoamento da Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, o 
desenvolvimento das instituições e a grandeza do homem e da pátria.  
Assim prometo"  
 
 

TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA 
"Juro, no exercício da profissão de Tecnólogo em Gestão Pública, dignificar, com 
minhas ações, consciente de minhas responsabilidades legais e éticas, objetivando o 
aperfeiçoamento da Tecnologia em Gestão Pública, o desenvolvimento das instituições 
e a grandeza do homem e da pátria.  
Assim prometo"  
 
 

TECNOLOGIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO  
“Prometo, no meu exercício de Tecnólogo em Gestão de Tecnologia da Informação, 
empregar a ciência com dinamismo, legalidade, moral e ética profissional, 
promovendo o uso da tecnologia em prol do desenvolvimento das organizações. 
Prometo não me deixar cegar pelo brilho excessivo da tecnologia, nem esquecer que 
trabalho para o bem do homem e não da máquina. Comprometo-me perante a 
comunidade, a aceitar os desafios lançados pela carreira que abraço, fazendo deles os 
degraus para meu crescimento profissional e humano.  
Este é meu juramento. “  
 
 

TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA  
"Juro, no exercício da profissão de Tecnólogo em Logística, dignificar, com minhas 
ações, consciente de minhas responsabilidades legais e éticas, objetivando o 
aperfeiçoamento da Tecnologia em Logística, o desenvolvimento das instituições e a 
grandeza do homem e da pátria.  
Assim prometo"  
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TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS 
 "Juro, no exercício da profissão de Tecnólogo em Processos Gerenciais,  
dignificar, com minhas ações,  
consciente de minhas responsabilidades legais e éticas,  
objetivando o aperfeiçoamento da Tecnologia em Processos Gerenciais,  
o desenvolvimento das instituições e a grandeza do homem e da pátria.  
Assim prometo"  
 

 


