
                                                                                                                                                                    

OUTRAS REGRAS DA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU 

A TRIBUNA é destinada ao Mestre de Cerimônias, aos juramentistas e aos oradores. O Reitor(a) e as 

demais autoridades proferirão seus discursos na própria mesa diretiva. 

 A ordem de precedência é inversa à ordem de chamada das autoridades, ou seja, a maior autoridade se 

pronuncia por último e a menor em primeiro lugar; 

Ao Diretor Geral compete a outorga de grau e ao Coordenador de Curso e Paraninfo a entrega dos 

certificados de conclusão de curso aos formandos (canudos), de acordo com a opção dos formandos;  

Quando o PATRONO e PARANINFO forem do sexo FEMININO, deverão ser intitulados, respectivamente, 

de PATRONA e PARANINFA;  

Não se usará o termo PATRONESSE na Colação de Grau, a partir de 2007, pois o termo é usado somente 

em homenagens sociais e filantrópicas;  

O PATRONO significa o cargo máximo na hierarquia das homenagens, não discursa na Cerimônia de 

Colação de Grau;  

O PARANINFO é o padrinho da turma, compete a ele proferir discurso aos formandos na Cerimônia de 

Colação de Grau; 

Os PADRINHOS e MADRINHAS da turma são pessoas homenageadas e não proferem discurso na 

Cerimônia de Colação de Grau, sendo citadas em momento oportuno pelo Mestre de Cerimônia, 

agradecendo em nome da turma sua presença e empenho;  

A pessoa homenageada com o NOME DA TURMA pelos formandos receberá sua homenagem em 

cerimônia específica (Aula da Saudade, Baile ou outra cerimônia) e não discursa na Cerimônia de 

Colação de Grau;  

A escolha do PATRONO, PARANINFO E NOME DA TURMA devem, preferencialmente, recair entre 

professores, autoridades constituídas, empresários e/ou profissionais da área de conhecimento;  

Não será permitida nenhuma homenagem, a quem quer que seja no decorrer da Cerimônia de Colação 

de Grau sem a permissão da Coordenação do Cerimonial Universitário e o conhecimento do Diretor 

Geral ou seu representante;  

É responsabilidade dos formandos:  

• Envio de convites ao Patrono, Paraninfo, Professor e Funcionário Homenageado e professores do 

Curso, bem como para Presidente do Conselho Superior da FIMES, Reitor(a), Vice-reitor(a), Pró-Reitora 

de Ensino de Pesquisa e de Extensão, Pró-Reitor Administrativo e Planejamento, Diretor de Ensino, e 

Coordenador(a) do Curso.  

• Decoração do auditório onde será realizada a colação de grau, incluindo a toalha e o arranjo de flores 

da mesa de honra. 


