
 



Queridos formandos, 
 
Este manual tem o objetivo de facilitar a elaboração dos convites e fornecer informações gerais sobre a 
Colação de Grau para a Comissão de Formatura. Contém instruções importantes que auxiliarão a 
esclarecer dúvidas que poderão surgir no decorrer dos preparativos. 
 
Nós, da ASSCOM, estamos disponíveis para esclarecer quaisquer dúvidas e desejamos a todos vocês, 
muito sucesso. 
 
 
Contatos ASSCOM: 
Telefone: (27) 3723-3010 | email: asscom@unesc.br 
 
 
 
 

1. DADOS PARA CONFECÇÃO DOS CONVITES 
 
 
Os convites serão esboçados pelos formandos e encaminhados à ASSCOM - Assessoria de Comunicação - 
UNESC, antes de serem impressos, para revisão. Neles deverão constar os nomes dos dirigentes da 
Instituição e o nome do coordenador de acordo com cada curso. 
 
 
DIRIGENTES DO UNESC - CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO 
 

 
Prof. Pergentino de Vasconcellos 
Presidente da Mantenedora 
 
Profª. Ilaria Rossi de Vasconcellos 
Chanceler 
 
Prof. Pergentino de Vasconcelos Junior 
Reitor 
 
Profª. Maria José Rossi de Vasconcellos  
Vice-Reitora 
 
Prof. Fabiano Chiepe 
Diretor Administrativo 
 
Prof. Neacil Broseghini 
Diretor Acadêmico 
 
Prof. Geraldo Magela Freitas dos Santos 
Diretor do UNESC Virtual 
 
Profª. Maria Amélia Gonçalvez Leitão 
Diretora Executiva Câmpus Serra 
 
 
 
 

COORDENADORES DOS CURSOS DO CÂMPUS COLATINA 
 
Prof. Alfredo Lampier Junior. 
Coordenador do Curso de Direito. 
 
Prof. Anabel Nunes Rodrigues. 
Coordenador do Curso de Medicina. 
 



Prof. Carlos Marcelo Pereira. 
Coordenador do Curso de Administração. 

 
Profª. Jamile Bravin Frechiani. 
Coordenadora do Curso de Tecnologia em Design de Moda. 
 
Profª. Christiane Curi Pereira. 
Coordenadora do Curso de Farmácia. 
 
Prof. Eduardo Prates. 
Coordenador dos Cursos de Engenharia. 
 
Profª. Fabricia Delfino Rembiski. 
Coordenadora do Curso de Arquitetura e Urbanismo. 

 
Profª. Larissa Martins Denicolli. 
Coordenadora do Curso de Nutrição. 
 
Profª. Kelly Cristina Mota Braga Chiepe 
Coordenadora do Curso de Sistemas de Informação e 
de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 
 
Prof. Luiz Duarte de Ulhoa Rocha Junior 
Coordenadora do Curso de Educação Física. 
 
Profª. Maria de Lourdes Dallapicula.  
Coordenadora do Curso de Pedagogia. 
 
Profª Roberta de Carvalho Caetano. 
Coordenador do Curso de Fisioterapia. 
 
Profª. Rosimara Vieiras Dalla Bernardina. 
Coordenadora do Curso de Estética e Cosmética. 

 

Profª. Rusilania Tozi Barbieri. 
Coordenador do Curso de Enfermagem. 
 
Profª. Thereza Christina Ferrari Paiva 
Coordenadora do Curso de Ciências Contábeis. 
 
Profª. Yolanda Christina de Souza Loyola. 
Coordenador do Curso de Medicina Veterinária. 

 
 

 
COORDENADORES DOS CURSOS DO CÂMPUS SERRA 
 

Profª. Agda Crossi Calegário. 
Coordenadora dos Cursos da Área Empresarial. 
 
Prof. Francisco Serrano Martins. 
Coordenador do Curso de Direito. 
 
Profª. Ana Paula Rodrigues da Costa. 
Coordenadora do Curso de Ciências Contábeis. 



 

2. ESCOLHA DOS HOMENAGEADOS pelos ALUNOS 
 
A escolha do Titular e do Patrono é de consenso dos formandos. 
 
 
Titular 
O titular é aquele que dá nome ao grupo de concludentes, e tem por finalidade honrar os alunos que o 
nomearam. 
 
Patrono 
O patrono é alguém cuja vida ou cujos feitos inspiram o viver dos formandos. Geralmente é um professor 
que luta e defende os interesses dos concludentes. 
 
 
 

3. ESCOLHA DO HOMENAGEADO PELA INSTITUIÇÃO 
 
 
Paraninfo 
O paraninfo é alguém que o UNESC convida para apadrinhar os formandos. É uma homenagem da 
Instituição. A escolha desse nome deve ser um consenso entre o UNESC e sua Mantenedora. 
 
 
 

4. ESCOLHA DO ORADOR E DO JURAMENTISTA 
 
 
Orador é aquele que profere uma oração. Assim sendo, o candidato há que estar dignamente preparado 
para esse momento, bem como imbuído de espírito condizente com a importância e a emoção da solene 
ocasião.  
 
O juramentista é o responsável pela condução do juramento, que retrata o momento solene em que o 
profissional, na plenitude de sua formação, afirma livre, mas enfaticamente, sua integral dedicação aos 
postulados da profissão e total respeito aos seus valores técnicos, legais e morais. Na escolha do 
juramentista deve-se ter a preocupação e o cuidado de optar por um aluno que possua boa dicção, fluência 
verbal, que seja desinibido e goste de falar em público. 
 
Foi por isso que o UNESC incluiu no Calendário Escolar o Dia da Escolha do Orador e do Juramentista. 
 
Neste dia os alunos interessados devem apresentar seus discursos e serão avaliados por uma comissão 
formada por professores da Instituição. 
 
A Comissão de Avaliação analisará os seguintes aspectos: 
 

 Texto – Deverá ser apresentado em até 01 lauda, com fonte Arial, tamanho 12 e com espaçamento 1,5. 

Serão observados o conteúdo (com enfoque acadêmico), a clareza e a concisão do discurso. O 
candidato deverá apresentar um texto agradável, com agradecimentos, apoio de amigos e familiares, e 
mensagem de incentivo aos colegas formandos, sem resvalar para a esfera política ou de críticas de 
cunho ideológico. 

 Postura. 

 Dicção. 

 Tempo – O discurso não deve durar mais que 05 minutos. A exigência desse espaço de tempo para um 

discurso de formatura deve-se ao fato de ser um cerimonial demorado e porque, quando se fala em 
discurso, logo se pensa numa longa e entediante oração. Porém, com um discurso rápido, objetivo e 
simples, é possível tornar a cerimônia mais agradável. 

 Entusiasmo. 

 Pontualidade - No dia designado para a escolha do orador, o candidato que não chegar no horário 
previamente marcado, será automaticamente desclassificado. 
 



O aluno melhor avaliado será escolhido o ORADOR das turmas e o segundo melhor aluno será nomeado 
JURAMENTISTA das turmas. 
 
 
DATAS PARA ESCOLHA DO ORADOR E JURAMENTISTA: 
 

CAMPUS COLATINA:  
 
Dia: 17/10/2012 (quarta-feira) 
Horário: 19h 
Local: Auditório João Calmon 

 
 
Importante: 
 

 Ao redigir o discurso o candidato deve lembrar que estará representando todos os cursos que 
colarão grau junto com o seu. 

 O candidato deverá levar 05 (cinco) cópias do discurso à Comissão de Avaliação. 

 Caso necessário, o orador eleito deverá fazer as correções devidas e reapresentar o discurso à 
ASSCOM. 

 Cada orador é responsável pelo seu discurso, portanto, não deve esquecer de levá-lo no dia da 
Colação de Grau. 

 No dia da Colação de Grau o orador receberá do chefe do cerimonial, uma ficha, contendo o texto 
com os cumprimentos à mesa de honra. 

 
 
 

5. JURAMENTO GERAL ÚNICO 
 

Devido ao crescimento do número de cursos a Instituição adotou um juramento padrão que represente, de 
forma única, todos os cursos oferecidos. Este juramento deverá proferido pausadamente pelo juramentista 
no dia da Colação de Grau, para que todos os formandos da turma possam repeti-lo.  

 
 

Prometo, diante de Deus e da sociedade,/ dignificar minha profissão, / consciente de minhas 

responsabilidades legais, / sociais, éticas, / políticas e ambientais/ promover a justiça,/ a 

cidadania e a solidariedade,/ apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico da minha área 

de formação,/ respeitar a dignidade da pessoa humana em sua plenitude/ valorizar a vida /em 

todas as suas manifestações/ e honrar a minha família, /a minha instituição /e o meu País./ Eu 

prometo. 

 
 
 

6. ORIENTAÇÕES SOBRE A COLAÇÃO DE GRAU 
 

Entrada do Alunos 
 
 
Este é um dos momentos mais importantes da Formatura. A entrada triunfal emociona os pais, os amigos, 
os companheiros e todos os presentes. Portanto, é de fundamental importância a colaboração de todos no 
momento da organização da fila, da cronometração feita para a entrada e do caminhar até suas respectivas 
cadeiras. 
 

1. Os formandos entrarão em ordem alfabética. A relação dos nomes será afixada em local 
apropriado; basta o formando olhar qual a sua posição e, em seguida, posicionar-se. 
Recepcionistas estarão presentes para auxiliar na organização das filas de entrada. 

 
2. Após a fila formada dar-se-á início à entrada triunfal dos formandos, com fundo musical apropriado. 



 

OBS.: Cada formando é convidado a valorizar o momento especial de sua formatura. Por 
isso, tanto o formando quanto seus familiares ou amigos NÃO devem quebrar o clima da 
solenidade com gritos, assovios, apitos ou outros objetos que produzam sons estridentes. 

 
 
A ocasião da Formatura é um momento solene, que todos têm interesse em vê-la registrada por meio de 
filmagens e fotografias. Por tratar-se de uma solenidade é importante e necessário observar alguns critérios, 
para que não haja constrangimentos, nem transtornos ao bom andamento dos trabalhos. Por isso, as 
Comissões de Formatura e os senhores fotógrafos e filmadores devem atentar para certos cuidados e 
obedecer às regras, que se fazem necessárias, para que seja mantida a seriedade que o momento exige: 
 
Pontualidade: O evento terá início impreterivelmente às 19h15min, por isso, solicitamos que os formandos 
cheguem à Arena com 01 hora de antecedência. 
 
Fotografia e Filmagem: A Contratação da equipe de fotografia e filmagem é de responsabilidade das 
Comissões de Formatura. A equipe contratada deverá entrar em contato com a ASSCOM - Assessoria de 
Comunicação do UNESC para eventuais esclarecimentos sobre o Cerimonial, assim como pontos de 
energia e posicionamento de câmeras no ato do evento. 
 
Pontos de energia: É necessário - para filmagens ou outros fins - que seja informado, por escrito e com 
antecedência de 30 dias, qual carga elétrica que será utilizada. Isto se faz necessário, a fim de evitar 
quedas de energia e possíveis apagões, devido à sobrecarga de aparelhos conectados nos mesmos 
pontos. 
 
Discurso do Orador: O momento dos oradores deve ser respeitado pelos fotógrafos. Ou seja: não se deve 
provocar o aluno para fazer poses enquanto o orador ou o paraninfo da turma estiver falando. O mesmo 
vale para grupos de formandos antes do término da solenidade. 
 
Acessos: Todos os acessos, externos ou internos, ao local do evento, como portas e corredores, devem 
permanecer livres. É importante não obstruir as passagens, para não atrapalhar o ir e vir tanto dos 
formandos, quanto dos convidados, bem como dos que trabalham para o bom andamento da solenidade, 
inclusive, para o livre trânsito dos próprios fotógrafos e filmadores. 
 
Becas: O UNESC dispõe de becas, que estarão à disposição dos formandos, que deverão solicitá-las ao 
setor de Assessoria de Comunicação - ASSCOM. Cada formando deverá pegar sua beca até o dia 10 de 
DEZEMBRO de 2012, ficando responsável por ela até que seja devolvida, após a Colação de Grau. 
 
Presença: A Colação de Grau e as celebrações são atividades que devem contar com a presença de todos 
os formandos, que devem permanecer em seus lugares até o final das cerimônias. 
 
O concludente que faltar à sessão solene de Colação de Grau deverá requerer o Grau acadêmico, que lhe 
será concedido em ato simples, na presença de três (3) professores, em local e data determinados pelo 
Magnífico Reitor (conforme reza o parágrafo único do Art. 97 do Regimento Geral do UNESC). 
 
Canudos: Os canudos são de responsabilidade da Comissão de Formatura e devem ser entregues à 
ASSCOM - Assessoria de Comunicação até o dia 17 de DEZEMBRO de 2012. 
 
Entrega dos canudos: No momento da entrega dos canudos, para agilizar a Cerimônia de Colação de 
Grau, o formando deverá cumprimentar apenas a autoridade da mesa de honra que lhe entregar o canudo. 
 
Aula da Saudade: A Aula da Saudade é opcional, ficando a critério das turmas a escolha da melhor data 
para sua realização. Os formandos, juntamente com os coordenadores dos respectivos cursos, escolherão 
os professores que irão proferir a Aula da Saudade. 
 
Homenagem aos professores e funcionários: Caso os formandos queiram prestar alguma homenagem 
aos professores e funcionários, esta deverá ser feita na Aula da Saudade, pois no dia da Colação de Grau 
não haverá espaço para tais homenagens. 
 
Entrega de convites: É necessário que uma cópia oficial do convite seja entregue na Assessoria de 
Comunicação até o dia 17 de DEZEMBRO de 2012. Vale lembrar, ainda, que é responsabilidade dos 
formandos a entrega dos convites aos professores e funcionários homenageados. 
 



 

7 - ORIENTAÇÕES SOBRE A CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA 
 
A celebração eucarística é um ato religioso sagrado dentro da solenidade de Colação de Grau e deverá 
contar com a presença de todos. Não será permitido fotografar os formandos durante a Missa, pois em 
alguns momentos, além de provocar distração e dispersão, acaba por descaracterizar a própria solenidade 
religiosa. 
 
 
PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS 
 
Na celebração, os formandos colaborarão participando das seguintes funções ou em outros momentos 
especiais: 

 

 Comentarista/dirigente - 01 formado(a) 

 Condução do Círio e Crucifixo - 02 formandos(as) 

 Preces de perdão - 03 formandos(as) 

 Entrada da Bíblia - 05 formandos(as) 

 Leitor (leitura) - 01 formando(a) 

 Preces da comunidade - 04 formandos(as) 

 Ofertório (bandeja com uva, vinho, cestos de alimentos, cálice, patena, ambula, galhetas) - 07 
formandos(as). 

 
 
OBS.:  
 

1. Os que desejarem participar de algum desses momentos, devem entrar em contato com a 
ASSCOM - Assessoria de Comunicação, pelo telefone (27) 3723-3010 - Campus I e no Campus II 
pelo telefone: (27) 3243-8800. 

 
2. Formandos de outros credos religiosos podem programar o culto de Ação de Graças em data 

previamente marcada e a ASSCOM se compromete a preparar o material, se solicitado com, pelo 
menos, 01 mês de antecedência. A Instituição se fará representar em tal evento. 

 
3. Bênção dos anéis: Ao final da Celebração Eucarística, caso o formando queira, haverá a bênção 

dos Anéis de Formatura. 
 

4. O UNESC solicita que cada aluno doe um quilo de alimento não perecível. Cada formando 
receberá, com antecedência, um cartão indicando os alimentos a serem doados. O montante 
arrecadado será distribuído entre famílias carentes da comunidade. Os alimentos poderão ser 
entregues, antecipadamente, na ASSCOM e serão colocados em cestos, que estarão na entrada 
do local da celebração e serão levados ao altar no momento do ofertório. 

 
 
 

8. DATAS DAS COLAÇÕES DE GRAU DO UNESC 
 
 

CAMPUS I: 

 
Missa:  

Dia: 18/12/2012 (terça-feira). 
Local: Arena Cultural do UNESC. 
Horário: 19h 

 
Colação de Grau: 
 

CURSOS DAS ÁREAS DE HUMANAS, EXATAS e CIÊNCIAS SOCIAIS. 
Dia: 19/12/2012 (quarta-feira) 
Local: Arena Cultural do UNESC 
Horário: 19h 



 
Administração .................................................... 28 formandos 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas ........... 06 formandos 
Ciências Contábeis ............................................ 11 formandos 
Direito Diurno ..................................................... 28 formandos 
Direito Noturno ................................................... 56 formandos 
Pedagogia .......................................................... 18 formandos 
Sistemas de Informação ....................................16 formandos 
TOTAL  .............................................................. 163 formandos 

 
 

CURSOS DA ÁREA DA SAÚDE 
Dia: 20/12/2012 (quinta-feira) 
Local: Arena Cultural do UNESC 
Horário: 19h 

 
Educação Física Bacharelado ..........................  28 formandos 
Educação Física Licenciatura ............................ 48 formandos 
Enfermagem Diurno ........................................... 18 formandos 
Estética e Cosmética Diurno .............................. 14 formandos 
Estética e Cosmética Noturno ........................... 11 formandos 
Medicina ............................................................. 81 formandos 
Nutrição noturno ................................................ 25 formandos 
TOTAL ............................................................... 225 formandos 

 
 
 
 

9. CRONOGRAMA DE FORMATURA DO UNESC 
 

 

HORÁRIO TEMPO 

   Entrada solene dos alunos 20 min. 

   Composição da mesa 10 min. 

   Abertura da Solenidade 05 min. 

   Hinos Nacional e da Bandeira 10 min. 

   Oração do Paraninfo 05 min. 

   Orador do Curso 10 min. 

   Juramento 05 min. 

   Requerimento (cada) 05 min. 

   Chamada para a Colação de Grau 40 min. 

   Reitor – Encerramento 05 min. 

 

 


