UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CENTRO DE EDUCAÇÃO DO PLANALTO NORTE
GABINETE DA DIREÇÃO GERAL - GDG

CENTRO DE EDUCAÇÃO DO PLANALTO NORTE
SOLENIDADE DE OUTORGA DE GRAU

LISTA DE PROCEDIMENTOS PARA OS FORMANDOS
SEMESTRE: 2016/2
Data da Cerimônia de Outorga de Grau:

18/03/2017 – 18:00h
Local: Centro Cultural Dr. Genésio Tureck
Obrigações dos formandos aptos à Colação de Grau:
1. Participar da solenidade oferecida gratuitamente pela UDESC, no local e horário
combinados:
Dia 18/03/2017, às 16:00h (deverá ser feito um ensaio, no dia).
Importante: não será permitido a contratação de fotógrafos para o evento. A empresa
Precisão Formaturas faz foto e filmagem do evento, em contrapartida para a Udesc e fornece
aos formandos.
2. Primeira reunião com os formandos: 09/02/2017 – 18:00h – Sala 24 - Centro
Todos os formandos aptos à Colação de Grau receberão contato via e-mail para esta
reunião. (e-mail fornecido pelo acadêmico no SIGA – FAVOR MANTER AS
INFORMAÇÕES ATUALIZADAS)
3. Outras informações serão repassadas numa reunião com a Precisão Formaturas, a qual
será realizada com todos os formandos, 17/03/2016, às 18:00h, na Sala 24 do DSI Centro, repassada por e-mail. Neste dia, serão passadas as informações sobre as becas, os
capelos, como segurar o capelo em cada uma das fases da cerimônia, entrada e saída do
praticável, entrega das homenagens, flores, e outras questões referentes à cerimônia.
4. Becas: a empresa contratada pela Udesc entregará as becas no dia da Colação de Grau. Os
formandos usarão os trajes e devolverão no mesmo dia.
5. Roupa para a Colação de Grau: Calça, meia e sapato preto para os meninos e meia-calça
ou calça, meia e sapato preto para as meninas.

Os formandos devem participar do Cerimonial de Outorga de Grau, da seguinte forma:
1. Patrono:
Bacharelado em Sistemas de Informação: Prof.ª Vivian Cremer Kalempa
Bacharelado em Engenharia de Produção: Prof. Dr. Delcio Pereira
(Estes fazem um discurso)
2. Paraninfo:
Bacharelado em Sistemas de Informação: Prof. Alex Luiz de Sousa
Bacharelado em Engenharia de Produção: Prof. Sandro Keine
(Estes fazem a entrega dos canudos).
3. Discurso (s) do (s) orador (es) da (s) Turma (s):
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Engenharia de Produção: Paulo Weigmann
Bacharelado em Sistemas de Informação: Samuel Magnabosco
Obs: Mandar o discurso para correção para o e-mail crista.grohskopf@udesc.br
4. Juramentistas:
Bacharelado em Sistemas de Informação: Gilberto Tavares
Bacharelado em Engenharia de Produção: Scheroline Maitl
O Juramento será enviado por e-mail
5. Leitura das Homenagens: Cada aluno fará a leitura de uma mensagem.
A Deus: Daiane Stiegler
Aos amigos ou aos que amamos: Juliane Spinello
Aos Mestres: Daniele Heinecke
Aos Ausentes: não
Aos Pais: Giovani Camargo
Importante: Definir os nomes dos alunos e enviar as mensagens que serão lidas para o email: crista.grohskopf@udesc.br
6. Homenageados como Nome de Turma ou Amigo da Turma:

7. Discurso do Patrono: confirmar com os escolhidos
8. Sequência da Cerimônia de Colação de Grau:
a) Entrada das autoridades
b) Entrada dos professores
c) Entrada dos formandos: ordem alfabética decrescente partindo de Engenharia de Produção e
Bacharelado em Sistemas de Informação. O formando entrará pela porta principal do Centro
Cultural, subindo ao palco pela esquerda até o seu lugar no praticável e aguardará os outros
chegarem, para sentarem todos juntos ao final da entrada de todos os formandos. O Patrono e o
Paraninfo de cada Curso estarão junto com os formandos na entrada e sentarão no Praticável. O
mesmo vale para os homenageados como Nome de Turma ou Amigo de Turma.
d) Abertura da Sessão Solene pelo Reitor
e) Execução do Hino Nacional
f) Entrega do Diploma de Mérito Estudantil:
Entregue pelo Reitor ou por outro membro da Mesa de Honra.
O formando descerá do praticável ao ser chamado seu nome pelo Mestre de Cerimônia, pela sua
esquerda (direita do palco), até a frente da mesa, e recebendo sua homenagem, cumprimentará
apenas o Reitor, subindo de volta ao seu lugar pelo lado esquerdo do palco.
g) Juramento e Outorga de Grau:
I) Juramento Bacharelado em Sistemas:
Observação: Juramento seguirá por e-mail para os juramentistas. Impresso no dia para a
juramentista ler no momento do juramento, com a mão direita à frente.
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O Juramentista convida seus colegas, para com a mão direita à frente, repetirem o Juramento. O
Juramentista falará cada frase, pausadamente, para que cada um possa repetir.
Obs. Cada formando receberá o Juramento por e-mail, para poder ler e se inteirar das palavras que
serão ditas pelo Juramentista.
II) Outorga de Grau: Bacharelado em Sistemas
Primeiro formando a ser chamado: Outorga de Grau pelo Reitor
Demais: Outorga de Grau pelo Diretor Geral do CEPLAN
Paraninfo vai entregar o canudo aos formandos
Cada formando descerá do praticável ao ser chamado seu nome pelo Mestre de Cerimônia, pela sua
esquerda (direita do palco), até a frente da mesa, receber a imposição de grau com a cabeça
abaixada, cumprimenta apenas o Diretor Geral (ou o Reitor), pegando seu canudo da mão do
Paraninfo que estará à direita da mesa (sua esquerda), subindo de volta ao seu lugar pelo lado
esquerdo do palco.
Cada formando desce do praticável ao ser chamado seu nome pelo Mestre de Cerimônia, pela sua
esquerda (direita do palco), até a frente da mesa, recebe a imposição de grau com a cabeça
abaixada, cumprimenta apenas o Diretor Geral (ou o Reitor), pega seu canudo da mão do Paraninfo
que estará à direita da mesa (sua esquerda), subindo de volta ao seu lugar pelo lado esquerdo do
palco.
III) Juramento Bacharelado em Engenharia de Produção:
Observação: Juramento seguirá por e-mail para os juramentistas. Impresso no dia para o
juramentista ler no momento do juramento, com a mão direita à frente.
A Juramentista convida seus colegas, para com a mão direita à frente, repetirem o Juramento. A
Juramentista falará cada frase, pausadamente, para que cada um possa repetir.
Obs. Cada formando receberá o Juramento por e-mail, para poder ler e se inteirar das palavras que
serão ditas pelo Juramentista.

IV) Outorga de Grau: Bacharelado em Engenharia de Produção
Primeiro formando a ser chamado: Outorga de Grau pelo Reitor
Demais: Outorga de Grau pelo Diretor Geral do CEPLAN
Paraninfo vai entregar o canudo aos formandos
Cada formando descerá do praticável ao ser chamado seu nome pelo Mestre de Cerimônia, pela sua
esquerda (direita do palco), até a frente da mesa, receber a imposição de grau com a cabeça
abaixada, cumprimenta apenas o Diretor Geral (ou o Reitor), pegando seu canudo da mão do
Paraninfo que estará à direita da mesa (sua esquerda), subindo de volta ao seu lugar pelo lado
esquerdo do palco.
Cada formando desce do praticável ao ser chamado seu nome pelo Mestre de Cerimônia, pela sua
esquerda (direita do palco), até a frente da mesa, recebe a imposição de grau com a cabeça
abaixada, cumprimenta apenas o Diretor Geral (ou o Reitor), pega seu canudo da mão do Paraninfo
que estará à direita da mesa (sua esquerda), subindo de volta ao seu lugar pelo lado esquerdo do
palco.
h) Discurso do (s) Orador (es) da (s) turma (s):
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Cada orador descerá do praticável pela sua esquerda (direita do palco) até o púlpito, para ler o seu
discurso, voltando ao seu lugar, subindo pelo lado esquerdo do palco.

i) Discurso dos Patronos
O Patrono de cada Curso fará seu discurso, na ordem, ao ser chamado pelo Mestre de
Cerimônia: primeiro o Patrono de Sistemas de Informação, que cumprimenta alguns membros
da Mesa e depois o Patrono da Engenharia.
Cada um será chamado, por sua vez, descerá do praticável pela sua esquerda (direita do palco) até o
púlpito, para ler o seu discurso, voltando ao seu lugar, subindo pelo lado esquerdo do palco.

j) Homenagens:
I) Entrega de Menção Honrosa do CREA-SC
II) Entrega das plaquinhas aos patronos e aos paraninfos
Observação: escolha e confecção das plaquinhas por conta dos formandos.
- Formandos que farão a entrega das plaquinhas:
Bacharelado em Sistemas de Informação:
Patrono: falta
Paraninfo: falta
Bacharelado em Engenharia de Produção:
Patrono: Juliane Spinello
Paraninfo: Greice Stiegler
(Se houver mais homenageados, como Nome de Turma ou Amigo da Turma, a dinâmica será a
mesma)
III)
Homenagens: os formandos lerão as mensagens, cuja impressão em letras grandes,
estará disponível no púlpito.
Os formandos que vão ler as mensagens descem do praticável ao serem chamados seus nomes pelo
Mestre de Cerimônia, pela sua esquerda (direita do palco), até o púlpito, faz sua leitura e volta,
subindo ao seu lugar pelo lado esquerdo do palco. O formando que vai ler a mensagem aos Pais será
o último.
Na homenagem aos pais, todos pegam as rosas para entregar aos pais.
Observação: solicitar aos pais que sentem-se nas poltronas do meio do Centro Cultural, a partir da
segunda fileira, para facilitar a visualização pelos formandos e a entrega das rosas.
Observação: entrega de rosas e plaquinhas por conta dos formandos.

k) Discurso das autoridades (Presidente da Câmara de Vereadores, Prefeito, Secretário-executivo
da ADR)
l) Discurso do Diretor Geral
m) Discurso do Reitor
n) Execução do Hino de Santa Catarina
o) Encerramento pelo Reitor (momento de jogar os capelos para o ar e comemorar)
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