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ATA OFICIAL 

A elaboração da ata de outorga de grau é de competência da Secretaria Acadêmica que designará 
pessoa competente para efetivá-la. 
A ata deve ser ASSINADA por TODOS os formandos, sendo condição SINE QUA NON para requerer 
o diploma de Graduação. 
 

DO JURAMENTISTA 
Compete ao(s) acadêmico(s) formando(s) representar a turma na solenidade de Colação de Grau. 
Proferir o Juramento Oficial e específico de cada curso, na tribuna, durante a realização da 
solenidade. 
Deve se fazer presente no ensaio geral da Cerimônia de Colação de Grau, no horário e local 
definido pela Organização do Cerimonial. 
O Juramento é parte integrante da Cerimônia de Colação de Grau podendo ser utilizado um dos 
modelos disponbilizados pela Instituição,  ou pelo Conselho Profissional regulador da profissão em 
questão. 
 

COMPETE AO ORADOR 
Representar os Alunos Formandos na solenidade de Colação de Grau. 
Escrever um discurso que não poderá exceder 5 (cinco) minutos para expressar os anos vividos 
durante a realização dos estudos para obtenção do Grau, e enviá-lo ao Cerimonial do UNIFIMES 
com 15 (quinze) dias antes da cerimônia. 
Seguir as orientações de elaboração da Oratória. 
Caso o orador não envie seu discurso dentro do prazo previsto, poderá ser excluído o momento da 
solenidade. 
Proferir o discurso na tribuna durante a realização da solenidade. 
 

COMPETE AO PARANINFO 
O paraninfo é uma personalidade destacada no âmbito do corpo científico da área de formandos, 
podendo pertencer ou não à instituição. Trata-se, em geral de pessoa de notório saber acadêmico, 
reconhecida competência e padrão de referência na área específica do conhecimento. A escolha 
deve, na medida do possível, se constituir em um acordo entre a turma. 
Seu papel é o de atuar como padrinho ou testemunha dos alunos formandos perante a sociedade. 
Escrever um discurso de congratulações e boa sorte aos seus afilhados que não poderá exceder 5 
(cinco) minutos. 
Compor a mesa de honra da solenidade. 
Proferir o discurso na tribuna ou na mesa de autoridade, a sua escolha, durante a realização da 
solenidade. 
Comparecer ao local da cerimônia, no mínimo, 20 (vinte) minutos antes do horário de início, 
dirigindo-se ao Cerimonial do UNIFIMS, com o objetivo de colocar as vestes talares e se solicitado 
pelos acadêmicos, entregar os canudos. 
 
 
 



COMPETE AO PATRONO 
O patrono é uma personalidade destacada no âmbito do corpo científico da área de atuação dos 
formandos, fazendo parte do corpo docente da instituição. É também uma pessoa de notório 
saber acadêmico, reconhecida competência e padrão de referência na área específica do 
conhecimento. 
A escolha é feita pela turma por aclamação ou por eleição direta. 
Não compõe a mesa de autoridades na cerimônia de Colação de Grau. 
Deve sentar-se nas cadeiras reservadas para as autoridades acadêmicas e civis, organizadas e 
destacadas pela Organização do Cerimonial. 
 

DO REQUERENTE DE GRAU 
Representar os Alunos Formandos na solenidade de Colação de Grau, perante a Autoridade 
Acadêmica (Reitor ou representante). 
Requerer o Grau na tribuna durante a realização da solenidade. 
Receber o Grau em nome dos formandos. 
 

INFRA-ESTRUTURA, APOIO 
A montagem da estrutura de palco, iluminação, decoração e serviços extras de cerimonial, becas 
dos discentes e docentes (mesa de autoridades), serviços fotográficos e audiovisuais, contratação 
de seguranças para o evento e sonorização da Cerimônia de Colação de Grau, são de 
responsabilidade da Comissão de Formatura de cada curso. 
 
   
 
                                
 


