
 

ORIENTAÇÕES PARA ORGANIZAÇÃO DA FORMATURA 

INTEGRADA DOS CURSOS DO CT 

Data: 11 de janeiro de 2019   Horário: 17h    Local: Centro de 

Convenções da UFSM 

1. CADASTRAMENTO DE PROVÁVEIS FORMANDOS 

- Os prováveis formandos interessados em participar da cerimônia deverão procurar as 

Coordenações dos respectivos cursos no período de 22 a 26 de outubro de 2018 e prestar as 

informações necessárias de cadastramento, abaixo relacionadas:  

       NOME COMPLETO 

       NATURALIDADE  

       ALTURA 

       MANEQUIM (P, M, G, GG ou EG) 

       TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO  

 

2. INCUMBÊNCIAS DO PARTICIPANTE DA SOLENIDADE:  

- Realizar a inscrição junto à Coordenação do Curso no prazo estabelecido e prestar todas as 

informações solicitadas.  

- É de responsabilidade do provável formando o encaminhamento de uma fotografia para ser 

utilizada em vídeo, bem como de um arquivo de música para a imposição de grau para o e-mail 

ndict@ufsm.br, até a data de 09 de novembro de 2018. Caso o formando não encaminhe os 

arquivos, a música será escolhida aleatoriamente e não haverá participação no vídeo.  

- Participação na reunião de instrução sobre a Formatura Integrada, a realizar-se no dia 14 de 

dezembro de 2018, às 14h, no Auditório Pércio Reis.  

- Participação no ensaio de formatura, a realizar-se em data e horário a confirmar.  

- Informar às Coordenações de Cursos sobre desistência ou impedimentos de participação na 

Cerimônia.   

- Integralização curricular: a integralização curricular dos prováveis formandos deverá ser feita 

até quinze dias antes da data da Formatura, não sendo aceitos, após este prazo, a inclusão de 

alunos para participação. As Coordenações de Cursos farão as verificações necessárias quanto 

a este aspecto.  

- Horário de chegada: os formandos deverão chegar ao local da Cerimônia com duas horas de 

antecedência.  

 

mailto:ndict@ufsm.br


 
3. ORGANIZAÇÃO DA SOLENIDADE  

- Juramentos: na reunião de instrução, serão escolhidos os formandos que prestarão 

juramento na Cerimônia, representando os demais.  

- Formados em Gabinete: os já formados em Gabinete não poderão participar da Formatura 

Integrada.  

- Alunos que participarão da Formatura Solene com as respectivas turmas não poderão 

participar da Solenidade Integrada dos Cursos do CT.   

- Discursos: Os formandos poderão indicar orador para proferir discurso único, devendo o 

mesmo ser escolhido na reunião de instrução. O discurso deverá respeitar o tempo máximo de 

três minutos de duração.  

- Homenagem aos pais: Não poderá ultrapassar o período total de 10 minutos (entre discursos, 

vídeos ou outros) para todas as homenagens existentes ao longo da Solenidade. Neste sentido, 

ressaltamos que os formandos não poderão descer do palco para prestar homenagens a 

familiares ou entregar presentes aos mesmos. Os formandos poderão indicar o representante 

para proferir discurso, devendo o mesmo ser escolhido na reunião de instrução. 

- Fotos: Não são oferecidos os serviços de fotografia e filmagem pela Universidade.  

 

 


