
 
 
Prezados(as) formandos(as), 
A PROGRAD e a PRAE, em parceria com a Coordenadoria de Comunicação e o Cerimonial, 
estão organizando a formatura institucional, a ser realizada de 02 a 06 de março de 2020. 
O Manual de orientação geral sobre a formatura e as datas estabelecidas para a cerimônia de 
cada curso serão publicados em dezembro.  
A Comissão de Formatura de cada turma deverá preencher em Formulário próprio, os 
homenageados e os representantes da turma para a cerimônia: 

 1(um) Professor Paraninfo; 

 Até 2 (dois)professor(es) homenageado(s);  

 Até 2 (dois) funcionário(s) homenageado(s);  

 1(um) Orador; 

 1(um) Juramentista;  

 1(um) Representante por homenagem aos pais;  

 1(um) Representante por homenagem aos mestres. 
Após preenchimento do Formulário próprio, enviar para o e-mail do Cerimonial da UEPG 
cerimonial@uepg.br. O prazo limite para envio é 30 de novembro. Lembramos que cada turma 
é responsável por informar a professores e funcionários que eles serão homenageados.  

 
FORMULÁRIO DE COLAÇÃO DE GRAU INSTITUCIONAL 

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO: 
1. Este documento deve ser preenchido pelo representante da turma e posteriormente ser 

enviado para o e-mail: cerimonial@uepg.br até 30 de novembro de 2019; 
2. Os nomes aqui indicados para: orador, juramentista, representante para homenagem 

aos pais, representante para homenagem aos mestres e professor paraninfo entrarão 
para o sorteio, que será realizado pelo Cerimonial da Uepg. Os discursos deverão ser 
enviados para o email do cerimonial com pelo menos 20 dias de antecedência e não 
devem passar de 5 minutos. 

CURSO: 

NOME DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FORMATURA:  
 
 
TELEFONE PARA CONTATO:                                                  E-MAIL: 
 

 Indicação de professor paraninfo da turma:  
NOME: 
 

 Professores e/ou funcionários homenageados:  
NOME: 
NOME: 

NOME: 
NOME: 

 Indicação de formandos para: 

Orador da turma: 
Nome: 
Telefone:                                                      e-mail: 

Proferir o Juramento: 
Nome: 
Telefone:                                                      e-mail: 

Representante para homenagem aos pais 
Nome: 
Telefone:                                                      e-mail: 

Representante para homenagem aos mestres: 
Nome: 
Telefone:                                                      e-mail: 
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