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Edital PROGRAD/PRAE/CERIMONIAL 

A Pró-Reitoria de Graduação, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e o Cerimonial da UEPG, no uso 

de suas atribuições, para atender às necessidades da execução das cerimônias de formatura 

institucional, tornam público o presente edital para: 

 

Cursos de Formação para atuar como MESTRE DE CERIMÔNIA e como RECEPCIONISTA nas 

solenidades das formaturas institucionais da UEPG a serem realizadas no período de 02 a 06 

de março de 2020. 
 

1) DAS INSCRIÇÕES: 

1.1) Período de inscrição: de 02 de dezembro/2019 a 20 de janeiro/2020. 
1.2) Público alvo: acadêmicos(as) de todos os cursos de graduação (que não sejam 

formandos(as)) e acadêmicos(as) da pós-graduação da nossa Instituição. 
1.3) Os(As) interessados(as) deverão optar para se inscrever em somente uma das áreas do 

curso de formação: 
a) Curso 1 - MESTRE DE CERIMÔNIA. 
b) Curso 2 - RECEPCIONISTA. 

1.4) Os(As) inscritos(as) participarão do curso de formação conforme estabelece o item 2 deste 
Edital, com frequência mínima 75%, para receber a certificação de participação. 

1.5) As inscrições serão gratuitas, sendo deferidas no máximo 100 inscritos(as) para cada curso, 
sendo respeitada a ordem de inscrição. 

1.6) A lista com as inscrições deferidas será publicada pelo Cerimonial até o dia 04 de fevereiro 
de 2020. 

1.7) Os(As) participantes dos cursos referidos neste Edital atuarão, de forma voluntária, nas 

solenidades da Formatura Institucional da UEPG, no período de 02 a 06 de março de 2020. 

1.8) Não há previsão de qualquer remuneração na execução das atividades prestadas pelos(as) 

participantes no período de 02 a 06 de março de 2020. 

 

1.9) As inscrições poderão ser realizadas nos seguintes links: 
 

Inscrição para o curso de  Mestre de Cerimônia: 
https://siseve.apps.uepg.br/mestredecerimoniaUEPG 
 
Inscrição para o curso de  Recepcionista: 
https://siseve.apps.uepg.br/recepcionistaUEPG 
 
 

2) DOS CURSOS: 

2.1) Curso 1 - MESTRE DE CERIMÔNIA – com formação teórica (11 horas) e prática (25 horas) 
ministrado pelo Cerimonial da UEPG, totalizando 36 horas. Os encontros teóricos acontecerão nos 
dias 07 e 15 de fevereiro e no dia 28 de março. No dia 07, o encontro será das 18h às 22h; no dia 15, 
o encontro será das 8h às 12h; e no dia 28 de março, das 8h30 às 11h30. As etapas práticas do 
curso ocorrerão no período de 02 a 06 de março, das 17h às 22h. 
 

2.2) Curso 2 – RECEPCIONISTA - com formação teórica (13 horas) e prática (25 horas) com equipe 
do Cerimonial da UEPG, totalizando 38 horas. Os encontros teóricos acontecerão nos dias 08 e 14 de 
fevereiro e no dia 28 de março. No dia 08, o encontro será das 8h às 12h e de 13h30 às 15h30; no 
dia 14, o encontro será das 18h às 22h; e no dia 28 de março, das 8h30 às 11h30. As etapas práticas 
do curso ocorrerão no período de 02 a 06 de março, das 17h às 22h. 
 

Divulgue-se, registre-se e arquive-se 
 

Ponta Grossa, 18 de novembro de 2019. 
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