MANUAL DE
COLAÇÃO DE GRAU
DA ADJETIVO CETEP

Solenidade de Colação de Grau
A Colação de grau é o ato Institucional que se realiza para conferir graus acadêmicos aos
formandos, em dia e hora marcados. O Diretor da Instituição é quem preside o evento,
seguindo com a cerimônia de entrega de diplomas.
A celebração, neste momento, simboliza a conquista do aluno tanto quanto da Instituição,
marcando a transição do crescimento profissional, que será compartilhado com toda sua
família e amigos. A turma aproveita para neste momento prestigiar funcionários e
professores da Instituição.
A Adjetivo – CETEP manterá um (a) auxiliar administrativo (a) que acompanhará todo o
evento, servindo como apoio no encaminhamento, monitoramento e execução da
cerimônia de colação de grau.
Esperamos desta forma, contribuir para que este momento seja inesquecível e que
represente o encerramento de uma etapa fundamental, assim também iniciando outras
oportunidades.
 O primeiro passo é definir a comissão de formatura (formandos) - A comissão
de formatura deverá ser composta por três alunos no mínimo, tendo autonomia
para projetar, decidir e representar os interesses e desejos dos formandos
(informar a coordenação).
Responsabilidade da turma formanda:
 Organizar as questões financeiras junto à turma,
 Definir Local, Data e Horário,
 Mestre de Cerimônia,
 Custear as homenagens (placas, lembranças)
 Ornamentação, convites e contratação dos serviços com relação a fotos e
vídeos (sempre com o acompanhamento da coordenação pedagógica),
 Definir trajes dos formandos (Beca ou Social).
Requisitos
A colação de grau é um evento simbólico. Podem participar todo aluno que ao longo do
curso esteja aprovado, ainda que tenha pendências em disciplinas (conforme Regimento
Escolar) ou estágio. O recebimento do diploma só ocorrerá ao aluno que tenha cumprido
a carga horária total do curso, o estágio supervisionado obrigatório ou o TCC, Trabalho
de Conclusão de Curso.
Procedimentos da Solenidade de Colação de Grau
A colação de grau é um ato opcional, conforme descrito acima é um evento simbólico,
ficando a cargo da turma a sua realização ou não.
Para evitar problemas ou impedimentos para a Colação de Grau, o aluno deve estar
devidamente matriculado, freqüente e tendo sido aprovado ao longo de todo o curso.

Segue abaixo sugestões de recursos que poderão ser usados durante o evento:
Vídeos, slides e clipes – Vídeos, slides e clipes apresentados em homenagem à turma
pela comissão de formatura, durante a fala do orador, devem tratar sobre a profissão ou
os momentos vivenciados pela turma em festas, viagens, visitas, passeios, tendo como
duração máxima de cinco minutos e deverá passar pela apreciação prévia da Direção
para sua devida aprovação.
Acompanhamento Musical – Devem ficar definidas as músicas que melhores
representam a turma, sendo disponibilizadas na seguinte ordem: composição da mesa,
entrada dos formandos, ato cívico (hino nacional), colação do grau , homenagens e
finalização. Deve ficar definido somente uma música para cada momento.
Trajes – O uso da beca para colação de grau é recomendável, embora nada conste no
Regimento Escolar a obrigatoriedade.
Identificação das cores das faixas para cada curso:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Técnico em Meio Ambiente – verde
Técnico em Administração - azul
Técnico em Eletroeletrônica – azul escuro
Técnico em Segurança do Trabalho – azul claro
Técnico em Mineração - azul claro
Técnico em Automação Industrial - azul
Técnico em Mecânica – azul escuro
Técnico em Secretariado - rosa
Técnico em Química - azul
Técnico em Geologia – azul claro
Técnico em Edificações - azul
Técnico em Metalurgia – azul
Técnico em Análises Clínicas - azul
Técnico em Nutrição e Dietética - verde
Técnico em Contabilidade - rosa
Técnico em Guia de Turismo - azul

Homenageados pelas comissões de formatura
PARANINFO: É o padrinho da turma e quem, formalmente, recomendará bom
desempenho dos formandos perante a sociedade, nas funções que porventura vierem a
exercer.
PATRONO: É um professor ou personalidade da sociedade que se destaca do corpo
científico da área, de reconhecida competência e padrão de referência na área especifica
de conhecimento.

PROFESSORES E UM FUNCIONÁRIO: Os homenageados são pessoas que no
cotidiano das relações acadêmicas e administrativas, tiveram mais proximidade e
afinidade como turma de formados, e por isso mereceram reconhecimento gratidão da
mesma.
Aluno homenageado pela Instituição através dos professores (melhor aluno)
Será homenageado o aluno que apresentar-se participativo, disciplinado, assíduo,
pontual e bom aproveitamento.
Alunos indicados pela turma:
ORADOR DA TURMA: Os formandos escolherão, dentre eles o seu orador. A
responsabilidade do orador é elaborar um discurso á altura da importância da solenidade.
Recomenda-se que o orador apresente antecipadamente o discurso á turma para a
aprovação, uma vez que estará falando em nome de todos. O texto deve ser
apresentado a Adjetivo – CETEP para apreciação.
JURAMENTISTA: Os formandos escolherão, dentre eles, um aluno que pronunciará o
juramento durante a solenidade de colação de grau que receberá da Escola.
Sugerimos um tempo de aproximadamente 05 (cinco) minutos para o discurso dos
homenageados.
Cerimonial (Colação de Grau)
 Abertura do Cerimonial – Cerimonialista
SENHORAS E SENHORES, BOA NOITE.

A ADJETIVO CETEP- CENTRO TÉCNICO DE ENSINO PROFISSIONAL , SENTE-SE
HONRADA EM RECEBÊ-LOS, CONVIDADOS, PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS,
ALUNOS E FAMILIARES PARA A FORMATURA DO CURSO TÉCNICO EM ..........
PRIMEIRO SEMESTRE DE .........

A CONCLUSÃO DE UM CURSO É A CELEBRAÇÃO DO ESTUDANTE EM FACE DE
UMA GRANDE CONQUISTA. A CERIMÔNIA DE CONCLUSÃO DE UM CURSO É UM
DOS MAIS BELOS MOMENTOS DA JORNADA. COM ELA SE COMPARTILHA A
ALEGRIA

COM

OS

ENTES

QUERIDOS,

ASSIM

COMO,

EXPRESSA

O

RECONHECIMENTO PARA AQUELES QUE, DE ALGUMA FORMA, CONTRIBUÍRAM
PARA A VITÓRIA.

 Composição da Mesa – Diretor Pedagógico, Coordenador, Paraninfo, Patrono e
um representante dos professores.

SENHORAS E SENHORES PARA COMPOR A MESA DE HONRA DOS TRABALHOS
CONVIDAMOS:
- EXMO. SR. LEONARDO DE ASSIS, PROFESSOR E DIRETOR DA ESCOLA
ADJETIVO-CETEP.
- EXMA. SRA. ...................., COORDENADORA PEDAGÓGICA DA ADJETIVO-CETEP.
- EXMO. SR. .................., PARANINFO DA TURMA ............... DA ADJETIVO-CETEP.
- EXMO SR. ....................., PATRONO DA TURMA ........ DA ADJETIVO – CETEP.
CONVIDAMOS OS PROFESSORES E DEMAIS HOMENAGEADOS DAS TURMAS A
OCUPAREM UM LUGAR ESPECIALMENTE RESERVADO NA PRIMEIRA FILA,
 Entrada solene dos formandos
SENHORAS E SENHORES, DE PÉ, RECEBEMOS OS ALUNOS FORMANDOS DO
CURSO TÉCNICO EM ........................ DA ESCOLA ADJETIVO-CETEP, DO PRIMEIRO
SEMESTRE DE ..........
NOME DOS ALUNOS
 Discurso solene de Abertura do Diretor Pedagógico
NESTE

MOMENTO,

ASSUME

A

PRESIDÊNCIA

DOS

TRABALHOS

DESTA

SOLENIDADE O SR. LEONARDO DE ASSIS, PROFESSOR E DIRETOR DA ESCOLA
ADJETIVO CETEP.
“Fala do diretor-que deverá cumprimentar as autoridades da mesa e declarar aberta a
sessão”
 Hino Nacional
SENHORAS E SENHORES CONVIDAMOS OS PRESENTES PARA, DE PÉ, CANTAR O
HINO NACIONAL BRASILEIRO.
 Homenagens – Homenagens aos alunos
(enquanto o orador lê o discurso estará passando os vídeos das turmas)

CONVIDAMOS O FORMANDO .............................., ORADORA DA TURMA DE
_________________, REPRESENTANDO OS DEMAIS COLEGAS, PARA PROFERIR
SEU DISCURSO:
 Juramento – Proferido por um representante da turma
CHAMAMOS NESTE MOMENTO O ALUNO ........................... PARA FAZER O
JURAMENTO EM NOME DA TURMA DE ................

O juramentista faz o juramento junto com os alunos

PEÇO AOS FORMANDOS QUE FIQUEM DE PÉ, ERGAM A MÃO DIREITA E REPITAM
COMIGO:
Juro, exercer minha profissão de técnico em ****************** com lealdade,
responsabilidade e dedicação. Seguindo fielmente os princípios da ética, da honestidade
e humildade, estimulando o conhecimento cientifico e buscando sempre novas
tecnologias em beneficio de uma sociedade mais consciente e justa.
 Homenagens – aos pais, professores.
CONVIDAMOS O (A) ALUNO (A) ...................... DO CURSO TÉCNICO EM ..................
PARA FAZER AS HOMENAGENS AOS PAIS.
•

Fala do (a) aluno (a)

CHAMAMOS AGORA A (O) ALUNO (A) ....................................
DO CURSO TÉCNICO EM ........................ PARA FAZER A HOMENAGEM AOS
PROFESSORES.
•

Fala do (a) aluno (a)

CONVIDAMOS AGORA O (A) ............................. PARA FAZER ENTREGA DE UMA
RECORDAÇÃO AO HOMENAGEADO DA TURMA DE .........................:
• SR / SRA. ................................., PROFESSOR DA ADJETIVO CETEP.
•

Fala do professor

CONVIDAMOS O (A) ALUNO (A) ............................... DO CURSO
TÉCNICO EM ......................... PARA FAZER A HOMENAGEM AOS
PARANINFOS E PATRONOS.

•

Discurso do Paraninfo e Patrono

 Homenagens da escola ao melhor aluno (a)
CONVIDAMOS AGORA, A COORDENADORA PEDAGÓGICA .......... PARA ENTREGA
DA PLACA DE HOMENAGEM AO ALUNO DESTAQUE DO CURSO TÉCNICO EM
..................
- COMO DESTAQUE DO CURSO TÉCNICO EM ..................... CHAMAMOS PARA
RECEBER A HOMENAGEM O (A) ALUNO (A) ...................
•

Discurso da Coordenadora

 Outorga de grau - proferido pelo Diretor Pedagógico
DANDO CONTINUIDADE À CERIMÔNIA, CHAMAREMOS PARA RECEBER O
DIPLOMA SIMBÓLICO DAS MÃOS DO DIRETOR DA ADJETIVO-CETEP, SR
LEONARDO DE ASSIS, OS ALUNOS DO CURSO TÉNICO EM ..............:
 Encerramento – Cerimonialista
- CONVIDAMOS A ALUNA...............DO CURSO TÉCNICO EM .............. PARA LER A
MENSAGEM FINAL.
CONVIDAMOS O SR. LEONARDO DE ASSIS, PROFESSOR E DIRETOR DA ESCOLA
ADJETIVO CETEP, PARA FORMALIZAR O ENCERRAMENTO DA SOLENIDADE.
Diretor(a) cumprimenta os presentes. Agradece e declara encerrados os trabalhos da
solenidade de formatura dos cursos Técnicos em Eletroeletrônica, Mineração e
Automação Industrial da Escola Adjetivo - CETEP de Mariana.

Agradecimentos finais (músicas finais)
OBSERVAÇÕES:
- Toda e qualquer inovação na Cerimônia de Colação de Grau deverá ser apreciada pela
direção.

- As despesas referentes à Colação de Grau são de exclusividade dos formandos,
ficando o Colégio isento de quaisquer ônus.
- Para que a Solenidade de Colação de Grau tenha o sucesso desejado pela turma é
preciso que haja harmonia e planejamento entre os formandos e principalmente siga as
normas deste manual.

