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APRESENTAÇÃO 

O Campus Universitário de Barra do Bugres – UNEMAT, por meio de sua 

Assessoria de Gestão de Cultura, Eventos e Comunicação disponibiliza a sua 

comunidade acadêmica este manual que pretende orientar e normatizar procedimentos 

para as Solenidades de Colação de Grau da Universidade do Estado de Mato Grosso no 

âmbito deste Campus. 

Este manual foi inicialmente pensado a partir de sugestões de diferentes docentes 

e funcionários que sempre contribuíram na realização dos cerimoniais no campus e 

sentiam a necessidade de instruir procedimentos padrão para tal ato. Aprovado pelo 

Colegiado Regional. 

A publicação desse manual oportunizará o acesso mais amplo às informações 

necessárias para a solenidade de formatura, assim como, concepção histórica, conceitos, 

fundamentos e principalmente evitando equívocos, conflitos, custos desnecessários, e 

outras ações distorcidas que comumente ocorrem nos períodos de formatura. 

Este Manual foi apreciado pelo Colegiado Regional e aprovado com o Parecer N°. 

105/2018. 

ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE FORMATURAS NO CAMPUS DE 

BARRA DO BUGRES 

As comemorações não oficiais (culto, aulas da saudade, coquetéis, jantares, bailes, 

plantio de árvores, descerramento de placas, etc) são de responsabilidade exclusiva da 

Comissão de Formatura e é opcional. 

As datas de Colação de Grau serão agendadas pela Reitoria da UNEMAT. 
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1) Comissão de Formatura. 

A Comissão de Formatura é a ligação entre os formandos e a Diretoria Político, 

Pedagógica e Financeira, por meio de sua Assessoria de Gestão de Cultura, Eventos e 

Comunicação, e os demais departamentos da Instituição. A Universidade do Estado de 

Mato Grosso não se responsabiliza pelos atos das comissões de formaturas. Suas 

atribuições encontram-se especificadas ao longo deste manual. 

2) Constituição da Comissão de Formatura 

Cada turma de formandos elege uma Comissão de Formatura, integrada 

exclusivamente por alunos. A escolha ocorre mediante votação em reunião de formandos 

até a 1ª quinzena do 2º mês do início das aulas, a partir do 4º semestre. 

A comunicação à Diretoria Político, Pedagógica e Financeira do Campus de nomes 

da referida comissão dar-se-á no início do último ano do curso. 

3) Escolha da Promotora do Evento 

A Comissão de Formatura é livre para escolher a empresa promotora do evento 

devendo informar ao Cerimonial e Eventos, antes da assinatura do contrato, os dados da 

produtora responsável pelo evento, para o posterior cadastramento, podendo haver 

impugnação em razão de problemas ocorridos anteriormente. 

4) Escolha de Paraninfo, Patrono, Professores e Funcionários Homenageados 

A Comissão de Formatura indica juntamente com os colegas formandos, mediante 

votação, os nomes: paraninfo da turma (padrinho da turma), patrono, funcionários e 

Professores homenageados (OPCIONAL). 

À Comissão de Formatura cabe comunicar aos homenageados, por escrito, a 

escolha de seu nome, com antecedência de 30 (trinta) dias antes do dia da Formatura, 

confirmando ao Cerimonial e Eventos do Campus a presença dos mesmos na Cerimônia 

de Colação de Grau. 
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5) Termos e Definições 

a) Patrono 

Sugere-se que o Patrono seja alguém de repercussão local, regional, estadual ou 

nacional e que de preferência tenha alguma relação com a Instituição ou com o curso. O 

patrono é uma personalidade destaque no âmbito do corpo científico ou da comunidade; 

trata-se, em geral, de pessoa de notório saber acadêmico, reconhecida pela competência 

e padrão de referência na área específica de conhecimento. A Comissão de Formatura, 

juntamente com os colegas formandos, escolhe o patrono da turma. 

b) Paraninfo 

O Paraninfo da turma, em geral, é um professor, ou profissional da área, que 

mantém prestígio incondicional junto à turma. Escolhe-se por unanimidade ou por eleição 

direta. 

A palavra paraninfo vem da Grécia antiga onde as noivas escolhiam uma pessoa 

para acompanhá-las antes, durante e por toda a vida protegendo o casamento. Ninfa vem 

de “Nymple” - noiva. E “Pára” é aquela que acompanha, fica ao lado, que protege. Na 

atualidade, paraninfa tem um conceito mais abrangente, entende-se, por exemplo, como 

testemunha em uma colação de grau que pode atestar ou confirmar se os atos oficiais 

foram realizados. 

c) Homenageados 

Sugere-se escolher até três pessoas para homenagear, docentes ou funcionários 

Os homenageados docentes ou funcionários são pessoas que, para os formandos, 

merecem o reconhecimento e a gratidão da turma como um todo. São escolhidos por 

unanimidade ou por eleição direta. 
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d) Madrinha de Anéis (opcional) 

A madrinha de Anéis, de caráter facultativo, escolhida pelos alunos, entregará os 

anéis no culto Ecumênico. 

e) Orador 

Segundo o dicionário Aurélio, orador é: “Aquele que ora ou discursa em público; 

aquele que tem o dom da palavra, que fala bem e fluentemente; indivíduo eloquente; 

tribuno”. As Comissões de Formaturas escolherão os oradores representantes das 

turmas, sendo um para as turmas de bacharelados e um para as licenciaturas. Cada 

orador elabora seu discurso com, no máximo, três laudas (máximo de 05 minutos de 

duração). 

f) Juramentista 

Um formando (escolhido pela turma) que possui uma boa dicção, fluência verbal, 

seja desinibido (a) e que tenha facilidade de falar em público, dirige-se à tribuna e, com o 

braço direito estendido, lê o juramento, enquanto os demais, de pé, também com os 

braços direitos estendidos e com muita atenção, logo após, repetem (ou não) as palavras 

do juramentista. No final todos repetem: Eu juro. 

O juramentista, após o juramento, receberá da mesa diretora a imposição do grau 

representando todos os formandos no dia da colação de grau. 

6) Convites 

A comunicação a docentes e autoridades sobre data e local de realização da 

formatura, compete: 

I) a coordenação do curso, comunicar os docentes do curso; 
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II) a Diretoria Político, Pedagógica e Financeira, comunicar autoridades municipais 

(autoridades civis e educacionais, prefeito, presidente da Câmara Municipal, vereadores e 

Secretários do Município) e demais autoridades;  

III) a Comissão de Formatura, comunicar paraninfo, professor homenageado e 

funcionário homenageado e patrono.  

Autoridades municipais, patrono, paraninfo e professor homenageado devem 

responder ao convite com antecedência de 10 (dez) dias do evento.  

Cada Comissão de Formatura tem livre escolha para a confecção dos convites da 

sua turma.  

7) Placa-Mural 

Para as turmas que optarem por afixar uma placa-mural comemorativa ao término 

do curso, é necessário que as informações a serem colocadas na placa, passem pela 

Diretoria Administrativa, bem como o agendamento da data para a solenidade de 

descerramento da placa. Cabe à comissão de formatura manter os professores, direção e 

a turma informada sobre o dia do evento. O Tamanho da placa não poderá exceder 90 X 

70 cm. 

a) Dados para a placa 

REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 
VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DIRETOR POLÍTICO-PEDAGÓGICO E FINANCEIRO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO 
DE BARRA DO BUGRES 

DIRETOR ADMINISTRATIVO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BARRA DO BUGRES 
DIRETOR DA FACULDADE DE ARQUITETURA E ENGENHARIA 

DIRETOR FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS 
COORDENADOR DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

COORDENADOR DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 
COORDENADOR DO CURSO DE DIREITO 

COORDENADOR DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS 
COORDENADOR DO CURSO ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL 

COORDENADOR DO CURSO DE MATEMÁTICA 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 
CAMPUS UNIVESITÁRIO DE BARRA DO BUGRES 

 

 

Diretoria de Unidade Regionalizada Político Pedagógico e Financeiro 
Rua A, S/N, Cx Postal 92, Barra do Bugres – MT, CEP: 78.390-000 
Tel/PABX: (65) 3361 1413 
www.unemat.br – Email: comunicacao.bbg@unemat.br  

8 

 

8) Cerimonial/Protocolo 

O protocolo da solenidade é estabelecido pela Instituição e o cumprimento das 

normas fica sob a responsabilidade da Assessoria de Gestão de Cultura, Eventos e 

Comunicação. 

Há um protocolo-base para todos os cursos, que será disponibilizado para a 

Coordenação de Curso e para a Comissão de Formatura. Ele foi produzido com a 

finalidade de conduzir a duração da solenidade em duas horas e meia, no máximo, 

prevendo evitar o cansaço da assistência, dos componentes da mesa e dos próprios 

formandos. 

a) São partes obrigatórias do protocolo: 

I) Composição da mesa de autoridades;  

II) Entrada dos formandos;  

III) Hino Nacional;  

IV) Juramento;  

V) Entrega do certificado simbólico;  

VI) Pronunciamento dos oradores das turmas. 

b) São partes facultativas do protocolo:  

Premiação de aluno destaque da turma.  

c) São proibidos, além de outras incursões alheias à finalidade do evento: 

Apresentação de números musicais;  

Pronunciamento de formando que não seja orador ou aluno destaque;  
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Apresentação de videoclipe, exceto o institucional antes do início das atividades.  

A Coordenação de Curso e/ou Comissão de Formatura deve(m) levar à apreciação 

do Departamento de Cerimonial e Eventos, até 30 dias antes da solenidade de formatura, 

quais partes facultativas sugerem integrar o protocolo do evento. 

É expressamente proibida qualquer alteração e/ou inclusão no protocolo às 

vésperas do evento. 

9) Mestre de cerimônia 

A condução da cerimônia deve ser feita pelo Mestre de Cerimônias, designado 

previamente pela Instituição, sempre coordenado pela equipe da Assessoria de Gestão 

de Cultura, Eventos e Comunicação. O Mestre de Cerimônias é a ligação entre as fases 

da solenidade, os participantes e os convidados. Tem a incumbência de anunciar as fases 

da cerimônia, identificando os envolvidos em cada uma e acrescentando informações 

complementares, quando necessárias. Deve seguir o roteiro oficial, chamado de ordem do 

dia.  

10) Mesa diretiva 

Todos os integrantes da mesa diretiva devem ser avisados com antecedência de 

que estarão compondo a mesa. A mesa diretiva é formada por autoridades acadêmicas 

da Instituição e prefeito municipal. O Presidente da Mesa sempre será o Reitor e na 

impossibilidade do comparecimento dele à cerimônia, o indicado por ele presidirá os 

trabalhos. 

O Reitor é o presidente da mesa de honra. Por se tratar de uma cerimônia 

acadêmica, com ritual próprio, o reitor tem precedência sobre as demais autoridades. Por 

ser a maior autoridade, o reitor será o primeiro a ser chamado, seguido pela ordem 

hierárquica estabelecida pela Instituição. 
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A posição do anfitrião (Reitor) na mesa de honra é a central, o primeiro convidado à 

sua direita, o segundo convidado à esquerda, e assim por diante (número ímpar de 

integrantes). No caso de mesa diretora com número par de integrantes, deve ser utilizado 

o princípio da cabeceira dupla, devendo o anfitrião sentar-se ao centro-direito, dando sua 

esquerda para o convidado especial. 

11) Ordem de Entrada das Autoridades 

1º Reitor;

2º Prefeito Municipal;

3º Diretor de Unidade Regionalizada Político, Pedagógica e Financeira;

4º Diretor de Unidade Regionalizada Administrativa;

5º Pró-Reitores;

6º Secretaria Municipal de Educação;

7º Diretores de Faculdade;

8º Coordenadores de Curso;

9º Representantes de Conselhos Regionais.

12) Execução dos Hinos  

A execução dos Hinos só terá início depois que todas as autoridades da mesa de 

honra, homenageados e formandos tiverem ocupado seus lugares. Ao ser executado 

numa solenidade, o público deve estar em pé, em silêncio, mantendo uma postura formal, 

em sinal de respeito. 
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13) Pronunciamento da Mesa Diretiva 

Todos os integrantes da mesa diretiva, que farão uso da palavra, devem ser 

avisados antecipadamente do regulamento da sessão: local onde se sentarão, ordem de 

pronunciamento, tempo de pronunciamento. 

Para pronunciamentos, a ordem de precedência é inversa à ordem de entrada das 

autoridades, ou seja, a maior autoridade se pronuncia por último. 

Os pronunciamentos não devem exceder 05 (cinco) minutos. Somente podem 

discursar: Diretor Politico Pedagógico e Financeiro, Prefeito Municipal e Reitor (nessa 

ordem). 

14) Solenidade 

a) Datas/Local 

A solenidade de Formatura ocorre nas dependências da Universidade do Estado 

de Mato Grosso ou em locais autorizados previamente pela Diretoria Político, Pedagógica 

e Financeira. 

As Comissões de Formatura recebem, com a devida antecedência, uma planilha 

com as datas e os horários das respectivas solenidades. 

Formaturas em gabinete são possíveis somente mediante apresentação de 

justificativa fundamentada, que torne inviável a participação na formatura solene, 

conforme normatização acadêmica em vigor. 

b) Organização do Auditório 

Cabe a Assessoria de Gestão de Cultura, Eventos e Comunicação do Campus 

Universitário de Barra do Bugres a organização dos auditórios, incluindo providências 

referentes a serviços de som, limpeza, bandeiras. 
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c) Fotos e Filmagens 

Cada Comissão de Formatura é responsável pela contratação de profissionais de 

fotografias e filmagens. 

d) Culto Ecumênico 

Cabe a Comissão de Formatura a organização do Culto. 

e) Indumentária de Formatura 

O uso de beca é parte integrante da solenidade de Formatura e de 

responsabilidade da Comissão de Formatura. 

É de responsabilidade do Campus, organizar os serviços de decoração do auditório 

em que se realizará a solenidade. 

Devem ser reservados lugares especiais para os professores e homenageados que 

não farão parte da mesa diretiva. 

15) Atribuições e Responsabilidades com referência à Solenidade de Formatura 

Compete ao: 

I) Departamento de Cerimonial e Eventos:  

A equipe que conduzirá os trabalhos das Cerimônias Oficiais deverá trajar roupa 

social (terno) para condução dos eventos;  

Acompanhar o calendário de formaturas, de comum acordo com a Divisão 

Acadêmica;  

Orientar os formandos sobre a constituição da Comissão de Formatura;  



 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 
CAMPUS UNIVESITÁRIO DE BARRA DO BUGRES 

 

 

Diretoria de Unidade Regionalizada Político Pedagógico e Financeiro 
Rua A, S/N, Cx Postal 92, Barra do Bugres – MT, CEP: 78.390-000 
Tel/PABX: (65) 3361 1413 
www.unemat.br – Email: comunicacao.bbg@unemat.br  

13 

 

Orientar, com a devida antecedência, a Comissão de Formatura para a escolha do 

paraninfo, homenageados e sobre os prazos diversos;  

Formalizar convite às autoridades municipais (Prefeito, presidente da Câmara 

Municipal e Secretário/Dirigente de Educação do Município) e outros;  

Realizar reuniões com a Comissão de Formatura com a devida frequência;  

Acompanhar os trabalhos da Comissão de Formatura;  

Somente aos integrantes da Comissão compete aconselhar-se com os respectivos 

responsáveis do Departamento de Cerimonial e Eventos, sempre que surgirem dúvidas;  

Contato com as produtoras contratadas pelos formandos;  

Acompanhamento das comissões;  

Orientações gerais e assessoria durante todo o processo da formatura;  

Promoção e acompanhamento do momento cultural da solenidade de formatura;  

Agendar com os formandos a data para o ensaio geral;  

Divulgação interna e externa das formaturas junto a veículos de comunicação 

social;  

Avaliação das formaturas. 

II) Coordenador do Curso: 

Comunicar aos docentes do curso data e local de realização da solenidade;  

Enviar à Supervisão de Apoio Acadêmico a relação nominal dos prováveis 

formandos até quinze dias que antecedem a colação de grau, assim como mantê-la 

informada das alterações advindas do processo;  
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Fazer a revisão da composição do cerimonial e enviar uma cópia ao Departamento 

de Cerimonial e Eventos, com 07 dias de antecedência; 

Enviar, 15 dias antes da data de formatura, os convites às pessoas sob sua 

responsabilidade; 

Garantir e responsabilizar-se pelo cumprimento do cerimonial (composição da 

mesa, pontualidade, seriedade do ato), não permitindo alterações das normas da 

Instituição. 

III) Supervisão de Apoio Acadêmico:  

Elaboração da lista de possíveis formandos para Colação de Grau;  

Preparação da documentação do formando;  

Expedição da documentação;  

Elaboração da ata. 

IV) Formandos: 

A Comissão de Formatura deve formalizar convite ao paraninfo, professor 

homenageado e funcionário homenageado e ao patrono da turma; 

Os formandos devem estar atentos ao espaço disponível para a solenidade de 

Formatura para controle do número de convidados;  

O tempo máximo de duração do ato solene não deverá ultrapassar 2h e meia;  

O chamamento dos formandos para o recebimento de certificado simbólico será 

feito exclusivamente pelo Mestre de Cerimônias;  

Os discursos não devem exceder ao tempo máximo de 5 minutos;  
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Os alunos, após o vestimento da beca, devem permanecer no local a eles 

reservado, evitando a circulação entre os convidados do evento;  

A pontualidade do evento é indispensável em respeito aos convidados;  

A programação da solenidade deve observar a capacidade de atenção do ser 

humano, procurando obedecer ao tempo orientado neste manual.  

V) Responsabilidades das produtoras:  

Retirada e devolução junto à Assessoria de Gestão de Cultura, Eventos e 

Comunicação de todo material de identificação da Instituição, quando a formatura se 

realizar fora de suas dependências. 

Uso de equipamentos próprios para dinamização dos serviços, incluindo-se 

escadas, carrinho para transporte e outros;  

Envio para a Instituição por email (dppf.bbg@unemat.br) de três fotos (panorâmica, 

formandos e mesa oficial), com as identificações de produtora, evento, local e curso;  

VI) Fica vedada 

Uso de bebida alcoólica em caso de serem oferecidos coquetéis aos formandos 

nas dependências dessa Instituição;  

Alteração do cerimonial da formatura ou das determinações gerais da Assessoria 

de Gestão de Cultura, Eventos e Comunicação.  

Uso de tachinhas, pregos e pistolas de grampos, assim como de fita plástica (só 

sendo permitido o uso de fita crepe) nas mesas e paredes, principalmente, quando a 

formatura for realizada no Auditório do Campus;  

As equipes de fotografia e filmagens, atrapalhar o andamento geral da cerimônia 

inclusive com movimentação e ruídos durante os discursos.
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A montagem de Painel de Fotos, sem a previa autorização da Coordenadoria de 

Cerimonial.

16) MODELOS DE JURAMENTOS 

Matemática 

"Juro que dignificarei minha profissão, consciente de minhas responsabilidades 

legais, observar o código de ética, objetivando o aperfeiçoamento da Ciência Matemática, 

promovendo a disseminação da ciência, o desenvolvimento das instituições e a grandeza 

do homem e da pátria”. Assim eu juro. 

Ciência da Computação 

"Juro exercer minha profissão de Bacharel em Ciência da Computação, seguindo 

fielmente os caminhos da honestidade, da honra, da humildade e da justiça. Ser o 

disseminador do conhecimento e da informação. No cumprimento de minha missão, ser 

imparcial no desenvolvimento das grandes e pequenas obras. Comprometo-me buscar 

por mudanças, empregando novas tecnologias sempre em benefício da humanidade." 

Assim eu juro. 

Engenharia de Alimentos 

“Prometo, no exercício das funções de meu grau, ser fiel na observância dos 

princípios da honestidade e da ética profissional, servindo a todo o ser humano, sem 

distinção de classe social ou poder aquisitivo jamais atentando contra a dignidade da 

pessoa humana, buscando o justo e a paz como resultado final e, acima de tudo prometo 

defender a liberdade, pois sem ela não há profissão que sobreviva, justiça que se 

fortaleça e nem paz que se concretize”. Assim eu juro. 

Engenharia de Produção Agroindustrial 

“Juro que, no cumprimento do meu dever de engenheiro, não me deixarei  cegar 

pelo brilho excessivo da tecnologia, esquecendo-me completamente de que trabalho para  
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o bem do homem e não da máquina. Colocarei todo meu conhecimento científico a 

serviço do conforto e desenvolvimento da humanidade; assim sendo, estarei em paz 

comigo e com Deus. Prometo dignificar a minha profissão, consciente das minhas 

responsabilidades, observando o código de ética e o respeito à pessoa humana, 

objetivando o desenvolvimento social para a grandeza do Brasil”. Assim eu juro. 

Arquitetura e Urbanismo 

“Ao receber o grau de Arquiteto e Urbanista, assumirei o compromisso, de honrar 

esta profissão e a sua história, de ser leal aos meus colegas no exercício de minhas 

atividades, de resguardar o interesse coletivo, no uso das minhas atribuições, e de utilizar 

todo o meu conhecimento, para corresponder à confiança e expectativas que a 

sociedade, por meio deste diploma, em mim deposita”. Assim eu juro. 

Direito 

“Prometo, no exercício das minhas funções de meu grau, acreditar no Direito como 

melhor forma para a convivência humana, fazendo da justiça o meio de combater a 

violência e de socorrer os que dela precisarem, servindo a todo ser humano, sem 

distinção de classe social ou poder aquisitivo, buscando a paz como resultado final. E 

acima de tudo, juro defender a liberdade, pois sem ela, não há direito que sobreviva, 

justiça que se fortaleça e nem paz que ser concretize”. Assim Prometo. 


