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Instruções para colação de grau com solenidade

1. Providências

1º Passo
tUm membro da Comissão de Formatura vai pessoalmente até a Secretaria dos Órgãos Cole-
giados - SOC e faz uma Reserva onde conste data, local e horário da cerimônia de Colação de
Grau. (SOC - Rua XV de Novembro, 1299, 2º andar/Fones: (41) 3360-5023 ou 3360-5024 - e-mail:
soc@ufpr.br - Secretário: Dionei José da Silva). Entregar a Reserva feita na SOC na secretaria do
curso de Luteria.

2º Passo
tDe posse dessa Reserva: A secretaria do curso emite um Ofício (em duas vias) para que a SOC
fique com uma via e dê ciência de recebimento na outra e esta retorne à secretaria para controle
e arquivo. OBS: O próprio aluno e/ou Comissão de Formatura pode levar esse Ofício em mãos à
SOC.

3º Passo
tQuando o aluno e/ou Comissão de Formatura devolver esse Ofício à Secretaria do Luteria com
a ciência da SOC a Colação de Grau passa a ser Oficial.

4º Passo
tA Secretaria do Curso de Luteria então abre um processo e emite um novo Ofício, só que agora
Solicitando junto ao Núcleo de Acompanhamento Acadêmico - NAA uma autorização para Cola-
ção de Grau Com Solenidade.

Resumo
tDa parte legal que compete à Comissão de Formatura basicamente é isso:
a) fazer a reserva na SOC (com local, data e hora da colação de grau);
b) trazer a ficha de reserva até a secretaria;
c) levar o Ofício à SOC (2 vias);
d) trazer novamente (1 via) assinada para a secretaria do curso.



2. Observações
tA parte burocrática fica com a Coordenação do C. S. T. em Luteria e as festividades competem à
Comissão de Formatura. Se tiverem alguma dúvida, conversem com a secretária da direção (Sra.
Noeli), ela sempre é Mestre de Cerimônias das Colações de Grau. É só pegar algumas dicas com
ela e ver o que ela vai precisar de dados para colocar na abertura do Cerimonial (como patrono,
paraninfo, orador etc).

Quem é quem?

Orador
tAluno formando que discursa em nome de toda a turma.

Juramentista
tAluno formando que lê o juramento em nome de toda a turma para que os demais repitam.

Nome de turma
tDe maneira geral, é um professor ou profissional da área, que, através de seu exemplo ou prática
docente, inspirou os formandos e agora é homenageado emprestando seu nome.

Paraninfo
tÉ o padrinho da turma e quem, formalmente, recomendará o bom desempenho dos formandos
perante a sociedade, nas funções que porventura vierem a exercer. Este também deverá proferir
mensagem formal na solenidade de Colação de Grau.

Patrono
tÉ um professor que se destaca do corpo científico da área do Curso, de reconhecida compe-
tência e padrão de referência na área específica de conhecimento. O patrono significa o cargo
máximo na hierarquia das homenagens. O patrono não discursa na cerimônia de colação de grau.

Professor e Funcionário Homenageados
tOs homenageados são pessoas que no cotidiano das relações acadêmicas e administrativas, ti-
veram mais proximidade e afinidade com a turma de formandos, e por isso mereceram o reco-
nhecimento e gratidão da mesma. Estes, não realizam discurso durante a cerimônia de colação de
grau.

Algumas informações foram extraídas ou adaptadas de http://www.formatura.com.br
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