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Reunião com as comissão de formatura para
repasses de informação sobre a cerimônia;

Divulgação nos veículos da unidade;

Levantamento de informações junto aos
formandos (homenageados e representantes

nos atos solenes);

Confirmação de presença dos homenageados e
representantes das unidades na cerimônia;

Participar da equipe de apoio na cerimônia
(receber e organizar diplomas, entre outras
atividades relacionadas à cerimônia de sua
unidade).

Unidades 

Acadêmicas



● planejamento, coordenação e execução das

solenidades;

● elaboração do roteiro do cerimonial;

● seleção de músicas das cerimônias;

● realização do ensaio com os concluintes;

● recepção das autoridades e homenageados;

● organização do local da cerimônia;

● atividade de mestre de cerimônias;

● coordenação das equipes de trabalho - som, luz,

fotografia, filmagem, segurança, recepcionistas;

● condução e orientação dos concluintes na cerimônia.
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COMISSÃO DE 

FORMATURA

● Providenciar becas para todos os concluintes  (cor preta e 

de comprimento até os pés, com capelo preto e faixa na 

cor respectiva do curso);

● Definir homenageados em conjunto com os colegas de 

turma e convidá-los formalmente. A indicação de 

homenageados não é obrigatória;

● Providenciar, em caso de concluinte(s) 

estrangeiro(s)  intercambista(s), bandeira(s) e  

hino(s) do(s) respectivo(s) país(es) e entregar à 

Secom no ensaio;

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/84/o/Cores_dos_Cursos.pdf


COMISSÃO DE 

FORMATURA

● Informar se há formando com necessidade 
especial, com antecedência de até 15 dias;

● Solicitar  às empresas becas e pelerines pretas para  
diretor, coordenador de curso, professor 
homenageado, técnico homenageado, paraninfo.

* As empresas de beca costumam disponibilizar sem

custos, como cortesia pela quantidade locada para a
turma.



Ensaio: será realizado no

mesmo dia e local da

cerimônia, às 10 horas, sendo

necessária a participação de

todos os concluintes.
Cerimônia: Os concluintes  

deverão chegar para a 

cerimônia,  no local da Colação 

de Grau, às  17 horas;

As cerimônias de Colação de  

Grau terão início 

pontualmente  às 19 horas.

* Caso cheguem atrasados ou faltem

ao ensaio, juramentista, orador e

representante dos formandos na

outorga de grau serão substituídos.

HORÁRIOS



Dentre os pontos regulamentados, destacamos:

● Produtos e serviços oferecidos pela UFG aos  formandos;

● Categorias de cerimônias: única, dupla e integrada;

● Comissões de Formatura por unidade, compostas  por 

integrantes de cada curso;

● Os representantes dos formandos nos atos solenes 

serão escolhidos por sorteio ou acordo;

● Entre outras informações.
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Os procedimento de organização das cerimônias 

de colação de grau são regulamentados pela 

Resolução  CEPEC nº 1401/2016.

Resolução  

CEPEC nº 

1401/2016

mailto:COLACAO.UFG@GMAIL.COM
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/84/o/Resolucao_CEPEC_2016_1401.pdf?1467392097


Critérios de definição: Número de concluintes, autoridades, homenageados, 

público e espaço físico.

Única: cerimônia que contempla cursos de uma Unidade  

Acadêmica / Unidade Acadêmica  Especial;

Dupla: cerimônia que contempla  cursos de duas 

Unidades  Acadêmicas / Unidades Acadêmicas  

Especiais;

Integrada: cerimônia que  contempla cursos de mais de 

duas  Unidades Acadêmicas / Unidades Acadêmicas 

Especiais.

CATEGORIAS



● Cerimônias únicas
Um juramentista, um orador, um outorga de grau 
por curso.

● Cerimônias duplas
Um juramentista, um orador por unidade 
acadêmica, um outorga de grau por curso.

● Cerimônias integradas
Um juramentista, um orador e um outorga de  grau 
por unidade.

ATOS  

SOLENES

REPRESENTANTES DOS CONCLUINTES 

NOS ATOS SOLENES



Discurso do orador

O conteúdo do discurso deve contemplar  todos 
os concluintes da cerimônia, não sendo 
específico do curso.

O tempo do discurso é de 5 minutos, compatível 
com uma lauda e meia, em fonte Arial ou Times 
New Roman, tamanho 12.

Juramento UFG

Está disponível no  site da Secom > Relações 
Públicas > Colação de Grau.

ATOS  

SOLENES

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/84/o/JURAMENTO_OFICIAL_DA_UFG_.pdf


COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETIVA

Reitor ou representante;

Coordenador de curso

Paraninfo
Docente homenageado
Técnico homenageado

Diretor da Unidade / Diretor do 
Câmpus;

Quando o número de homenageados ultrapassar o limite de espaço da mesa 

diretiva, paraninfos, professores homenageados e técnicos administrativos 

homenageados serão acomodados em tribuna de honra.



● Os discursos do diretor e do paraninfo devem durar até 5 

minutos;

● Em cerimônias únicas e duplas estão previstos discursos do 

diretor de cada unidade;

● Em cerimônias integradas será sorteado um diretor e um 

paraninfo para falar representando os demais.

PARTICIPAÇÃO DOS COMPONENTES DA MESA



● Paraninfo, docente e técnico-administrativo 

homenageados não  poderão enviar representantes (Res. 

1401/2016, Art. 28, § 2º)

● Os componentes da mesa diretiva e tribuna de honra 

devem chegar ao local da cerimônia às 18 horas;

● No Centro de Eventos, devem entrar pelo 

estacionamento reservado, para acesso à Sala Vip;

INFORMAÇÕES PARA OS COMPONENTES DA MESA



1 - Serão disponibilizados convites digitais por 
cerimônia, no site Secom > Relações Públicas > 
Colações de Grau .

2 - Quando necessário, serão disponibilizados convites 
impressos para os convidados dos formandos, 
considerando a capacidade do auditório e o número de 
formandos participantes de cada cerimônia. 

3 - Os convites citados no item 2 Serão entregues pela 
equipe da Secom para cada formando, não sendo 
aceito representante, no ensaio ou antes da cerimônia, 
até às 18 horas.

CONVITES

https://secom.ufg.br/p/7237-colacao-de-grau


● A UFG disponibilizará fotos da cerimônia, no site da 
Secom > Relações Públicas > Galeria de Colações de 
Grau;

● As fotos serão: individuais na cadeira, no momento do 
recebimento do diploma, individual com diploma, foto 
da turma no tablado antes da cerimônia;

● Quando possível, serão tiradas fotos de grupos de 
formandos;

● Não estão inclusas fotos com a família.

FOTOGRAFIA

UFG

https://secom.ufg.br/p/26297-galeria-de-colacoes-de-grau


● Será autorizado um fotógrafo por curso, para atuar em 
sistema de rodízio no palco;

● Será autorizado o número máximo de cinco fotógrafos 
por vez no palco;

● No momento do juramento e da outorga serão 
autorizados fotógrafos em áreas demarcadas;

● As fotos de formandos no tablado poderão ser feitas 
somente durante os discursos;

● Sugerimos que as turmas contratem, quando possível, 
um mesmo profissional, por questão de custos e 
organização na cerimônia;

● Os formandos devem consultar o documento de 
Procedimentos para cobertura fotográfica para que o 
contrato com os profissionais esteja de acordo com as 
normas da UFG e disponibilizar o documento a eles.

FOTÓGRAFOS 

CONTRATADOS

(opção das turmas)



DÚVIDAS



Site da Secom: http://www.secom.ufg.br

Contato: colacao.secom@ufg.br

Obrigada!

http://www.ascom.ufg.br/
mailto:colacao.secom@ufg.br

