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APRESENTAÇÃO  

 

 

O presente Manual tem a finalidade de informar e orientar sobre todos os 

procedimentos e nuances para a realização das cerimônias de Colação de Grau do 

Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas – CIESA. Através das 

informações que contém neste guia, as comissões de formaturas, que representam os 

formandos, poderão se orientar sobre os procedimentos a serem seguidos para o Ato da 

Colação de Grau. 

A formatura é o evento culminante da vida do estudante, que preenche todos os 

requisitos necessários à conclusão de seu curso. Para tanto, este Manual servirá de guia 

e determinará as normas para todas as etapas de que se trata esta cerimônia tão 

importante e única na vida dos formandos: a Colação de Grau. Que este momento seja 

planejado, juntamente com as coordenações de cursos e pelo setor responsável pelo 

cerimonial do CIESA, para tornar essa noite única e eterna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1  FORMATURA 
 

A Formatura é o ato solene, oficial e público de uma cerimônia tradicional 

acadêmica, de caráter obrigatório, que marca a conclusão do curso para outorga do grau 

do Bacharel, Tecnólogo ou Licenciado aos alunos que concluíram seus estudos.  

A cerimônia é realizada sob a presidência do Reitor do CIESA ou a quem 

delegar mediante Portaria. Na colação de grau, o aluno concluinte recebe um Diploma, 

na maioria das vezes simbólicos, representando e certificando todas as suas 

competências dentro de sua determinada área de conhecimento. É a partir da outorga do 

grau pelo Reitor que o aluno passa a obter o título de Graduado. 

 

2 CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU  

 

A Cerimônia de Colação de Grau observará roteiro próprio do CIESA, conforme 

o que se segue (ver também Anexo I). 

 

Cerimônia Acadêmica 

1. Composição da mesa  

2. Entrada dos formandos  

3. Abertura da Sessão 

4. Hino Nacional Brasileiro 

5. Culto Gratulatório 

6. Discurso do Orador Oficial 

7. Discurso do Paraninfo 

8. Juramento Solene  

9. Outorga de grau 

10. Pronunciamento Final e Encerramento da Sessão 

É de responsabilidade da Instituição os procedimentos Administrativos para que a 

solenidade de colação de grau aconteça nos termos do Regimento Interno, e garanta ao 

final a expedição do Diploma de Graduação dos formandos que participaram da colação 

de grau.   

 

 

 

 



3 DEFINIÇÃO DO LOCAL E DATAS DAS COLAÇÕES 
 

        O local das colações é determinado pela comissão de Formatura da Instituição 

CIESA, e pelas comissões eleitas por cada curso. O local é sempre adequado com a 

quantidade de formandos de cada curso.  

         O CIESA dispõe de um Auditório do Bloco D que está disponível para as 

Colações de Grau, com capacidade para 300 pessoas. 

        O calendário dos ensaios de colação de grau é definido pela comissão de 

Formatura do CIESA, e divulgado às Coordenações de cursos e aos formandos via e-

mail. 

        As solenidades de colação de grau terão data e horário definido pelo Magnífico 

Reitor em conformidade como Regimento do CIESA. 

 
4 ORIENTAÇÕES AOS FORMANDOS: 

 

1)   Quanto à confirmação do status de “Aluno Finalista”:  

 

a) O aluno deverá acompanhar a sua situação acadêmica e verificar se está 

habilitado à conclusão de curso. 

b) O aluno deverá conferir a sua documentação na Secretaria Acadêmica do 

CIESA. 

c) O aluno deverá conferir a Integralização da matriz curricular do Curso. 

 

     2)   Quanto a situação do Estudante junto ao Exame Nacional de Desempenho do 

Estudante- ENADE 

a)  O aluno deverá encontrar-se em situação regular junto ao ENADE, como 

ingressante ou concluinte, caso o curso estiver relacionado entre os de exame 

obrigatório.  

     3) A Secretaria de Registros e Controles Acadêmicos encaminha a relação do 

possíveis formandos do ano (alunos que estão no último ano do curso) às coordenações 

de cursos, que deverão informar aos alunos finalistas. 

     4)  Não será permitido, em hipótese alguma, a presença e participação na colação de 

grau de alunos que não concluíram todos os Créditos e Cargas Horárias exigidos na 

Matriz Curricular do Curso. 

    5)  O formando que estiver apto a colar grau e não comparecer na cerimônia será 

registrado a ausência na Ata de colação de grau do CIESA. 



    6)   O aluno ausente poderá requerer via protocolo na Secretaria Acadêmica do 

CIESA Colação de Grau Especial, deverá anexar justificativa. 

a) O agendamento será efetivado junto a Reitoria. 

 

 

5 COMISSÃO DE FORMATURA 

   

1)  A Comissão dos alunos deverá ser constituída por: 

a) Presidente: Representa a Comissão junto ao CIESA 

b) Vice-presidente: Substitui o presidente em caso de ausência temporária ou 

definitiva. 

c) Tesoureiro: juntamente com o presidente, resolve questões de contas a 

pagar, depósito e guardar documentos relativos ao financeiro da arrecadação 

de ganhos para a Formatura da turma. 

d) Secretário: Secretariar as reuniões gerais 

 

  2)   Comissão de Formatura dos alunos será eleita pela turma de formandos de cada 

curso, e representar junto ao CIESA, tendo como responsabilidade, organizar os 

seguintes eventos de colação de grau:  

a)  a missa, a aula da saudade e o baile de Formatura e representa a turma junto 

ao CIESA. 

 

3)  A Comissão deverá manter informado o Cerimonial do CIESA e as 

coordenações de cursos, sobre: Paraninfo da turma, Orador da turma, 

juramentista da turma, Patrono da turma e os homenageados pela turma. 

 

 

6 COMPOSIÇÃO DA MESA DE HONRA NA SOLENIDADE DE COLAÇÃO DE 

GRAU 

 

1. Presidente: a Cerimônia será presidida pelo Magnífico Reitor ou a quem for 

delegado mediante portaria. 

2. Coordenador de Curso: coordenador do curso ou a quem for delegado 

mediante indicação 

3. Paraninfo: É eleito pela turma; os formandos elegem um professor do quadro 

docente do curso, e este fará o discurso em homenagem a turma.  

3.1. O discurso obedecerá aos critérios e tempo determinado pelo cerimonial 

do CIESA, normalmente o discurso deverá ser de no máximo 5 minutos. 

4. Patrono: Pessoa Escolhida pela comissão de formatura da turma. 

5. Professores homenageados: são professores que tem a gratidão da turma e são 

aqueles professores indicados pelos formandos. 

6. Funcionários homenageados: a turma pode também escolher um funcionário 

da Instituição que tenha o mérito reconhecido pelos formandos. 

 

 

 



7 TRAJE DOS FORMANDOS 

 

1) É obrigatório que os formandos no dia da cerimônia de colação de grau deverão 

trajar a BECA, e CAPELO na cor preta. 

     2) A Comissão de formatura dos formandos deverá providenciar os canudos, que 

deverão ser entregue no dia da colação ao representante do Cerimonial do CIESA, em 

tempo hábil. 

      3)  É de inteira responsabilidade da Comissão de Formatura dos formandos a 

contratação de empresas para o fornecimentos da BECAS, CAPELO e CANUDOS. 

 

8 CONVITE 

      

           Fica a critérios dos formandos a confecção dos convites de colação de grau. 

 

 

9 PROTOCOLO DA SOLENIDADE 

 

1)  A solenidade de colação de grau será registrada no livro de ATA onde os 

formandos presentes assinam após a outorga do grau. 

2)  O Reitor do CIESA ou seu representante mais as autoridades Acadêmicas que 

compõem a mesa de honra da cerimônia assinam o Livro de ata ao final da 

Colação de grau. 

3) A Colação de grau é obrigatória para a expedição do Registro do Diploma.  

 

10 PROVIDÊNCIAS DE RESPONSABILIDADE DO CERIMONIAL DO CIESA: 

 

a)  Os formandos deverão estar presentes no local da Cerimônia de colação de grau 

1 hora antes do horário marcado para o início do Cerimonial. 

b)  Horário de início da Cerimônia de colação de grau é às 19h. 

c)  Providenciar Água para as autoridades que comporão mesa. 

d)  Qualquer homenagem que fuja do protocolo deverá ser avisada com 

antecedência à Comissão de Formatura da Instituição. 

e)  A duração máxima dos discursos é de 5 minutos. 

f)  Não é permitido que os fotógrafos e cinegrafistas circulem atrás da mesa de 

honra. 

g)  Não é permitido música na hora do juramento dos formandos. 

h)  Não é permitido música na hora da Solicitação da Outorga de Grau.  

i) Não é permitido que os fotógrafos circulem tirando fotos na hora do 

Pronunciamento final do Reitor. 

 

 

11 HOMENAGENS ESPECIAIS 

 

         Qualquer Homenagem especial, que fuja do protocolo da Cerimônia de colação de 

grau, deverá ser informada ao Cerimonial do CIESA com antecedência de 30 dias. 

           

 

               

      



  

 

                                                                              Anexo I 

                                                                         Manual de Colação de Grau 

 

MISSÃO DO CIESA 
Educar com qualidade, visando ao 

desenvolvimento sustentável da 

Amazônia Ocidental e ao bem-

estar social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Centro Universitário de Ensino 

Superior do Amazonas 

Rua Pedro Dias Leme, 203, Flores 

Manaus-AM CEP 69058-818 

Fone: (92) 36434200 Fax (92) 

36424243 

Homepage: www.ciesa.br 

e-mail: ciesa@ciesa.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE 

ENSINO SUPERIOR DO 

AMAZONAS 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO DE -------- 
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PROGRAMAÇÃO DA CERIMÔNIA 

ACADÊMICA 

http://www.ciesa.br/
mailto:ciesa@ciesa.br


Local: Auditório do CIESA  

End.: Rua Pedro Dias Leme, 203 

Data: ---/---/----- 

 

 

 

 

 

1. Composição da Mesa 

2. Entrada dos Formandos 

3. Aertura da Sessão 

4. Hino Nacional Brasileiro 

5. Culto Gratulatório 

6. Discurso do (a)  Orador(a)  

7. Juramento Solene 

8. Outorga de Grau 

Reitor:  -----------------------------------    

9. Colação de Grau 

10 Pronunciamento Final e 

Encerramento da Sessão 

Reitor:  -------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. COMPOSIÇÃO DA MESA 

 

2. ENTRADA DOS FORMANDOS 

MC: Convidamos para adentrar 

no Auditório os formandos da --

--ª turma do CURSO -------------

------------ do Centro 

Universitário de Ensino 

Superior do Amazonas. 

 

3. ABERTURA DA SESSÃO 

MC: Todos de pé, por favor. 

Passamos a palavra ao 

Magnífico Reitor Prof. -----------

-------------------, para abrir a 

Sessão. 

REITOR: Sentimo-nos 

honrados com a presença de 

todos, das autoridades que 

compõem esta mesa e dos 

formandos que oportunizam ao 

Centro Universitário de Ensino 

Superior do Amazonas a 

realização do evento. 

Declaramos abertos os trabalhos 

desta solenidade de outorga de 

grau dos formandos do curso de 

------------------------------------- 

MC: Podem sentar-se. 

MC: Senhoras e Senhores, 

É com grande júbilo que temos 

a honra de iniciar os trabalhos 

desta sessão solene de Colação 

de Grau da ----ª turma do 

CURSO ---------------------------, 

do Centro Universitário de 

Ensino Superior do Amazonas – 

CIESA, que concluiu seus 

estudos de graduação e está 

prestes a ingressar no mercado 

de trabalho, a serviço da nossa 

Região e do Brasil. 

Saudamos, com muito carinho, 

pais, filhos, cônjuges e demais 

familiares dos nossos 

formandos, dizendo-lhes que 

estamos no -----º ano do Centro 

Universitário de Ensino 

Superior do Amazonas, entidade 

que se engrandece com o 

respeito especial que vem 

recebendo da sociedade 

amazonense. 

O CIESA, é, cada vez mais, do 

Amazonas e dos amazonenses e 

isto nos faz muito felizes, pois, 



soerguendo a nossa Região com 

formação de qualidade dos 

nossos profissionais, estamos 

desenvolvendo o nosso País. 

 

4. HINO NACIONAL 

BRASILEIRO 

MC: Convidamos, agora, todos os 

presentes para que, de pé, 

cantemos o Hino Nacional 

Brasileiro. 
Letra: Joaquim Osório Duque Estrada   
Música:  Francisco Manuel da Silva 

I 

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 

De um povo heróico o brado retumbante, 

E o sol da Liberdade, em raios fúlgidos, 

Brilhou no céu da Pátria nesse instante. 

 

Se o penhor dessa igualdade 

Conseguimos conquistar com braço 

forte, 

Em teu seio, ó Liberdade, 

Desafia o nosso peito a própria morte! 

Ó Pátria amada, 

Idolatrada, 

Salve! Salve! 

 

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, 

De amor e de esperança à terra desce, 

Se em teu formoso céu, risonho e 

límpido, 

A imagem do Cruzeiro resplandece. 

 

Gigante pela própria natureza, 

És belo, és forte, impávido colosso, 

E o teu futuro espelha essa grandeza. 

       Terra adorada 

       Entre outras mil 

       És tu, Brasil, 

       Ó Pátria amada! 

Dos filhos deste solo 

És mãe gentil, Pátria amada,        Brasil! 

II 

Deitado eternamente em berço esplêndido, 

Ao som do mar e à luz do céu profundo, 

Fulguras, ó Brasil, florão da América, 

Iluminado ao sol do Novo Mundo! 

 

Do que a terra mais garrida 

Teus risonhos, lindos campos têm mais 

flores, 

"Nossos bosques têm mais vida", 

"Nossa vida" no teu seio "mais amores".  

Ó Pátria amada, 

Idolatrada, 

Salve! Salve! 

 

Brasil, de amor eterno seja símbolo 

O lábaro que ostentas estrelado, 

E diga o verde-louro dessa flâmula 

- Paz no futuro e glória no passado. 

 

Mas se ergues da justiça a clava forte, 

Verás que um filho teu não foge à luta, 

Nem teme, quem te adora, a própria morte. 

 

Terra adorada 

Entre outras mil 

És tu, Brasil, 

Ó Pátria amada! 

          Dos filhos deste solo 

          És mãe gentil, 

          Pátria amada,  

            BRASIL! 

MC: Podem sentar-se. 

 

 

5. CULTO GRATULATÓRIO 

MC: Os formandos da -----ª 

turma do CURSO ----------------

----------, do Centro 

Universitário de Ensino 

Superior do Amazonas 

participam do Culto 

Gratulatório pela conclusão de 

seus estudos acadêmicos. Os 

formandos devem ficar de pé, 

por favor. 

MC: Prezados amigos, perante 

Deus Nosso Senhor e a Pátria 

Brasileira, eu vos convido a 

voltar vossos corações a Deus 

Pai, a Deus Filho e a Deus 

Espírito Santo e agradecer pela 

imensa vitória alcançada por 

todos vós. 

FORMANDOS: Senhor, nós te 

agradecemos pela conclusão de 

nosso curso superior. Como 

pessoas e como profissionais, 

vos rogamos e à Trindade 

Santíssima, para que nos 

acompanhe na nossa missão na 

terra, a serviço desta Amazônia. 

MC: Fostes posto na natureza 

para completar a obra de Deus. 

Segui vosso compromisso com 

vontade resoluta, de modo a 

tornar o mundo mais humano e 

fraterno. 

FORMANDOS: Nós queremos 

construir um mundo novo. 

Assumimos o compromisso de 

seguir os ensinamentos dos 

nossos mestres e, numa vida de 

serviço, queremos tornar o 

presente melhor que o ontem e, 

a cada dia, crescermos em 

qualidade. 

MC: Neste renovado 

agradecimento a Deus, pensai, 

queridos graduandos, nas 

palavras de João, Capítulo 15, 

Versículo 5, que o Magnífico 

Reitor, irá pronunciar. 

REITOR: Sozinhos, nós somos 

muito pouca coisa; o Senhor nos 

adverte a propósito: “Sem mim, 

nada podeis fazer”, Nem fé; sem 

amor, nem amor sem fé; nem fé 

sem obras, nem obras sem fé; 

nem Deus sem o homem, nem o 

homem sem Deus. Palavra da 

Salvação. 

TODOS: Glória a vós, Senhor. 

MC: Caríssimos formandos, 

anunciai ao mundo a vossa 

crença e a vossa fé. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ipiranga_(riacho)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crux
http://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_Mundo


FORMANDOS: Nós cremos 

que, devemos agir com 

responsabilidade e honestidade. 

Acreditamos que é necessário 

incentivar a justiça e a honradez 

em nosso país. 

 

MC: Logo mais, ireis proferir 

vosso juramento profissional. 

Em cada palavra que repetirdes, 

firmai um compromisso sincero 

e pessoal com a Amazônia que 

tanto precisa. 

 

FORMANDOS: Cada um de 

nós, em nossas vidas 

profissionais, há de trazer 

impresso no peito o juramento 

que faremos. Há de ser fiel aos 

ensinamentos do Filho de Deus, 

expressão da nossa confiança no 

valor do trabalho. 

 

MC: Por tudo isto, queridos 

formandos, vossos pais, vossos 

parentes e vossos paraninfos 

estão aqui. Eles também querem 

implorar as bênçãos de Deus 

para todos vós, em vossas vidas 

profissionais. 

 

TODOS (EXCETO 

FORMANDOS): Realmente, 

nós cremos queridos formandos, 

que estais dispostos a seguir 

vosso juramento. Por isso 

rogamos a Deus Pai sua 

contínua proteção e as benções 

de sua generosidade. Que a sua 

sabedoria esteja sempre a 

serviço de vossos irmãos. 

MC: E que Deus continue 

presente em vossos corações, 

tornando cada qual de vós, 

instrumentos de seu amor. E 

assim abençoe a cada dia vossos 

anéis, símbolo da vossa aliança 

com a Amazônia que nos 

acolhe. Em nome do Pai, do 

Filho e do Espírito Santo. 

Amém. 

FORMANDOS: Nós te 

pedimos, Senhor, fica sempre 

conosco no trilhar dos nossos 

caminhos agora iniciados. 

MC: Podem sentar-se. 

 

6. DISCURSO DO(A) ORADOR(A) 

MC: Senhoras e Senhores, 

neste instante, usará da palavra 

o(a) Orador(a) da turma, o 

discente ---------------------------- 

que fará seu pronunciamento de 

conclusão. 

7. DISCURSO DOS 

PARANINFOS(AS) 

MC: Senhoras e Senhores é 

chegado o momento no qual o 

Paraninfo desta solenidade, O Prof. --

-------------------------------, usará da 

palavra para sua mensagem final, 

dirigida a todos os formandos. 

         

8. JURAMENTO SOLENE 

MC: Temos a honra de 

convidar o formando(a) -----------

-------------------------------- para 

proferir o juramento solene, que 

deverá ser repetido por todos os 

formandos. 

MC: Todos os formandos 

devem ficar de pé, por favor, 

com o braço direito estendido 

para frente. O(a) Formando(a) 

solicitará o grau em nome da 

turma. 

JURAMENTO: “----------------

---------------------------------------

----------. Assim o prometo.”  

SOLICITAÇÃO DO GRAU: 

Magnífico Reitor, Prof. ----------

----------------------------, em 

nome dos formandos do ano de 

---------, solicito a Vossa 

Magnificência que se digne 

proceder a Colação de Grau da -

---. ª turma do CURSO ----------

---------------, do Centro 



Universitário de Ensino 

Superior do Amazonas. 

 

9. OUTORGA DE GRAU 

Reitor: Eu,  Prof. -----------------

------------------, Reitor do 

Centro Universitário de Ensino 

Superior do Amazonas - 

CIESA, usando das atribuições 

que me conferem o Regimento 

Interno e as Leis em vigor, 

outorgo-vos o grau  de -----------

----------------, aos  formandos 

da -------ª turma do CURSO DE 

---------------------------------,  do 

Centro Universitário de Ensino 

Superior do Amazonas- CIESA. 

 

MC: Podem sentar-se. 

 

10. COLAÇÃO DE GRAU 

MC: Senhoras e Senhores, este é 

o momento especial que se 

destaca pela chamada individual 

dos formandos para receber o 

Grau. 

------ª TURMA DO CURSO 

DE ------------------------------- 

 

COORDENADOR(a) DO CURSO:  

Prof. ----------------------- 

PARANINFO(a): Prof. ------------------- 

PROFESSOR(a) 

HOMENAGEADO(a): -------------------- 

 

                           FORMANDOS: 

 

11. PRONUNCIAMENTO FINAL 

E ENCERRAMENTO 

    MC: Convidamos o Magnífico 

Reitor:  Prof. -------------------

------------------------------, 

para fazer o pronunciamento 

final. 



 

 
 

 
12 

 

 
          
 
         
 

       

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


