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Prezado Formando,
Para o sucesso de sua Colação de
Grau, leia com atenção as orientações
deste guia e repasse-as aos seus
familiares e convidados.

Setor de Cerimonial e Eventos
/// (31) 3269-5226
/// (31) 3269-5227
/// cerimonial@fumec.br
Este guia também está disponível
on-line: www.fumec.br

Atenção:
O concluinte que pegar os convites e,
por motivo de força maior, desistir de
colar grau no KM de Vantagens Hall,
só poderá fazer o requerimento para a
colação interna mediante a devolução
dos convites que foram retirados.

/// www.fumec.br
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/// DATAS E HORÁRIOS DAS COLAÇÕES
O formando deverá chegar impreterivelmente com duas horas de antecedência
DATA

CURSOS

INÍCIO DA
CERIMÔNIA

HORÁRIO DE CHEGADA

24 de
Fevereiro
(Sábado)

Biomedicina
Comunicação Social - Jornalismo
Comunicação Social - Publicidade e
Propaganda
Psicologia
Superior de Tecnologia em Fotografia

11h

09h

24 de
Fevereiro
(Sábado)

Gestão Comercial
Gestão da Tecnologia da Informação
Gestão de Recursos Humanos
Gestão de Segurança Privada
Gestão Financeira
Jogos Digitais
Logística
Marketing
Processos Gerenciais
Redes de Computadores
Sistemas de Informação

14h

12h

24 de
Fevereiro
(Sábado)

Administração
Ciência da Computação
Ciências Contábeis
Estética
Negócios Internacionais

17h

15h

24 de
Fevereiro
(Sábado)

Direito

20h

18h

25 de
Fevereiro
(Domingo)

Arquitetura e Urbanismo
Ciências Aeronáuticas
Design de Moda
Design de Produto
Design Gráfico
Engenharia Ambiental
Engenharia Bioenergética
Engenharia Biomédica
Engenharia de Telecomunicações
Manutenção de Aeronaves

11h

09h

25 de
Fevereiro
(Domingo)

Engenharia Civil
Engenharia de Produção Civil

14h

12h
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/// DA ENTRADA DO FORMANDO NO KM DE VANTAGENS HALL
O formando deverá chegar com duas horas de antecedência e direcionar-se
ao local de assinatura da ata. A entrada será feita pela Av. Nossa Senhora do
Carmo, 230 - Savassi - PORTARIA 01. O graduando não precisa de convite, mas
deverá apresentar documento de identificação para o seu acesso. Informamos
que depois da assinatura da ata, somente é permitido sair do KM de Vantagens
Hall ao término da cerimônia, salvo em casos especiais.
É expressamente proibido para o formando apresentar-se alcoolizado ou
portando qualquer tipo de bebida, seja com ou sem álcool.
Não é permitida a entrada no KM de Vantagens Hall com bolsas, carteira de
mão, casacos, sacolas, entre outros objetos pessoais, pois não haverá guardavolumes ou qualquer outro local para acondicioná-los. A Universidade FUMEC
não se responsabiliza pela perda de pertences dos formandos.
Não haverá estacionamento.
Atenção: as lembranças ou presentes aos homenageados, caso ocorram, não
poderão ser entregues no decorrer da cerimônia de Colação de Grau.

/// DA VESTIMENTA E DEVOLUÇÃO DA BECA
A beca, faixa e capelo serão entregues no KM de Vantagens Hall, sendo que o
formando os vestirá com a ajuda das recepcionistas, logo após a assinatura
da ata.
Por isso, pedimos atenção ao horário de chegada. Sugerimos o uso de calças,
meias, sapatos e vestidos na cor preta, evitando, dessa forma, o contraste
entre a beca e as peças de outras cores. Não será permitido o uso de tênis,
boné, bermuda e chinelo. As becas devem ser devolvidas em até meia hora (30
minutos) após o término da solenidade, no local dos cumprimentos.

/// DA EXECUÇÃO DO EVENTO
Após vestimenta da beca, os formandos receberão todas as orientações sobre
como será a solenidade. Vide cronograma a seguir.
O juramento é ensaiado com todos e o mestre de cerimônias fará a chamada, por
curso e em ordem alfabética. O formando deverá posicionar-se na fila, conforme
orientação das recepcionistas, preparando-se para a entrada no auditório.
/// www.fumec.br
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/// CRONOGRAMA DA SOLENIDADE:
1 Composição da mesa de honra.
2 Entrada dos formandos
3 Hino Nacional.
4 Declaração de abertura.
5 Mensagem do orador (por solenidade).
6 Mensagem do paraninfo (por solenidade).
7 Mensagem aos pais.
8 Medalhas.
9 Juramento (durante o juramento, os formandos deverão ficar de pé, com o
braço direito erguido, seguindo o texto oficial, acompanhando o Juramentista).
10 Conferência de Grau – após essa conferência de grau, o graduado colocará o
capelo, que estará debaixo da cadeira.
11 Entrega do diploma e certificado de conclusão de curso (o formando receberá
o canudo do patrono, posará para fotos e, em seguida, passará pela mesa de
honra e retornará ao seu lugar).
12 Apresentação do vídeo dos formandos (para os formandos que optaram pelo vídeo).
13 Declaração de encerramento – término da cerimônia.
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/// ORIENTAÇÕES PARA FAMILIARES E CONVIDADOS
É importante que seja informado aos convidados que as portas do KM de
Vantagens Hall serão fechadas 10 minutos antes do início da cerimônia, sendo
reabertas somente após o Hino Nacional, apenas para convidados munidos de
convite.
Por determinação do Corpo de Bombeiros, pelas normas da Universidade FUMEC
e do KM de Vantagens Hall, zelando pela segurança do local, é expressamente
proibido o uso de sinalizadores de fumaça, buzina de ar comprimido, bombas
de papel picado e serpentina, artefatos luminosos e/ou metálicos, objetos
cortantes, perfurantes ou pontiagudos e materiais de grande proporção que
atrapalhem o andamento da solenidade.
Para garantir a tranquilidade do evento e dos convidados, não são permitidos
também a entrada e o uso de confetes, lança-confetes, serpentina, faixas, balões
de festa, chocalhos, cornetas, maracás, pandeiros, megafones, apitos, buzinas
e similares. Portanto, solicitamos às comissões de formatura, formandos,
familiares e convidados que não planejem esse tipo de manifestação, no intuito
de evitar aborrecimentos futuros no interior do teatro.
Os brigadistas e seguranças estão orientados a coibir quaisquer manifestações
desse tipo, recolhendo o material, caso necessário.
De acordo com normas estabelecidas pelo KM de Vantagens Hall, não será
permitida a entrada de convidados sem convites.
Ao final da cerimônia, para facilitar o encontro dos formados com seus convidados,
os cumprimentos serão feitos em pontos sinalizados (no estacionamento do KM
de Vantagens Hall). Basta procurar pela letra inicial do nome do graduado, afixada
nas paredes.

/// www.fumec.br
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/// MAPA
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/// SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM
Conforme Resolução 067/2016, postada na Área do Aluno, haverá dois
fornecedores, tanto para o serviço fotográfico, que será feito pela empresa
Phocus 4, quanto para filmagem e telão dentro do auditório, que será realizada
pela empresa Del Rio. Os dois serão igualmente contratados pela Universidade,
que arcará com os serviços realizados durante o evento, ficando a cargo do
formando os gastos com o material pós-evento, como fotos e DVD.
De acordo com a norma dos fornecedores contratados pela Universidade, não
será permitido, durante a solenidade, o uso de equipamentos profissionais,
como máquinas fotográficas e filmadoras.
Lembramos que o vídeo-foto exibido no final da cerimônia terá participação
somente dos alunos que optaram por esse serviço.
Contato:
FOTOGRAFIA: Phocus 4 (3254-5000) – Rua Caldas, 71, Sion. Belo Horizonte.
FILMAGEM: Del Rio (3474-0017) - Rua Ondina Pedrosa Narra, 764, Serrano.
Belo Horizonte.

/// JURAMENTOS
ADMINISTRAÇÃO

“Prometo// dignificar minha profissão, // consciente de minhas responsabilidades
legais,// observar o código de ética,// objetivando o aperfeiçoamento// da
ciência da Administração,// o desenvolvimento das instituições// e a grandeza
do homem e da pátria.”

ARQUITETURA E URBANISMO

“Prometo,// no exercício da atividade// inerente à prática da Arquitetura
e Urbanismo,// respeitar os princípios éticos// que presidem a conduta
profissional// e observar as leis do país,// assumindo o compromisso// de
honrar essa profissão e sua história.”

BIOMEDICINA

“Juro,// por toda minha existência,// cumprir com zelo e probidade// todas as
atividades inerentes à profissão de biomédico// que me forem confiadas.//
Juro,// diante de Deus e dos homens,// não medir esforços// para exercer com
dignidade e ética a Biomedicina.// Juro// estar atento à evolução científica//
para empregá-la em prol da humanidade.// Juro// cumprir estes preceitos// para
poder usufruir a benevolência e a confiança dos homens.// Assim, eu prometo!”
/// www.fumec.br
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CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

“Juro// que, no meu dever de bacharel em Ciência da Computação,// exercerei
minha profissão com liberdade,// independência,// moral e ética profissional,//
fazendo com que as máquinas// ajudem os homens// e estes jamais se tornem
máquinas.// Terei consciência de que a tecnologia // não deve estar voltada//
para o desenvolvimento das guerras,// mas a serviço da vida.// Essa é a nossa
vontade.// Este é o nosso juramento.”

CIÊNCIAS AERONÁUTICAS

“Juro// pautar o exercício de minha profissão// no respeito ao ser humano//
e à boa imagem da aviação.// Buscarei sempre// enriquecer os meus
conhecimentos// técnicos e humanísticos,// contribuindo para tornar a
atividade aeronáutica// cada vez mais segura e eficiente.// Ostentarei com
orgulho,// dignidade,// responsabilidade e ética// o título a mim conferido,//
mantendo a humildade// daqueles que sabem// que a aviação é um eterno
aprender.”

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

“Ao receber o grau de bacharel em Ciências Contábeis,// juro, perante Deus e
a sociedade,// exercer a minha profissão com dedicação,// responsabilidade e
competência,// respeitando as normas profissionais e éticas.// Juro pautar minha
conduta profissional// observando sempre os meus deveres de cidadania,//
independentemente de crenças,// raças ou ideologias,// concorrendo para
que meu trabalho// possa ser um instrumento de controle// e orientação
útil// e eficaz para o desenvolvimento da sociedade// e o progresso do país.//
Comprometo-me, ainda,// a lutar pela permanente união da classe contábil,// o
aprimoramento da ciência contábil// e a evolução da profissão.”

COMUNICAÇÃO SOCIAL (JORNALISMO E PUBLICIDADE E PROPAGANDA)

“Prometo,// no exercício da Comunicação Social,// posicionar-me, eticamente,//
em todos os espaços da prática comunicacional.// Analisar as relações do
contexto social,// utilizando da razão,// da criatividade,// das inovações
científicas e tecnológicas//para contribuir, com consciência// crítica e social,//
para a transformação da sociedade.// Agir de acordo com a verdade,// lutar pela
liberdade de pensamento// e pela autonomia social responsável,// colocandome sempre// a serviço da construção humana// e de um mundo mais justo e solidário.”
10
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DESIGN DE MODA, DE PRODUTO E GRÁFICO

“Ao exercer a profissão de designer,// juro desenvolver// e valorizar a atividade//
com competência,// atitude profissional,// consciência// e postura ética.//
Comprometo-me ainda// a buscar e a promover// a melhoria da qualidade
de vida,// atendendo assim // as necessidades do ser humano// e, na atuação
criativa como designer,// beneficiar a sociedade com a responsabilidade// que
me cabe no exercício da profissão.”

DIREITO

“Prometo,// no exercício da minha profissão,// acreditar no Direito// como a
melhor forma para a prática da dignidade// na convivência humana.// Servir
a todo ser humano// sem distinção,// fazendo da justiça// o melhor meio
de combate// à violência e à impunidade.// Atuar,// profissionalmente,//
comprometido com os princípios jurídicos// do Estado Democrático de Direito,//
desenvolvendo com senso reflexivo// o discurso crítico.// E, acima de tudo,//
defender a liberdade,// pois sem ela// não há direito que sobreviva,// justiça
que se fortaleça// e nem paz que se concretize”.

ENGENHARIA AMBIENTAL
ENGENHARIA BIOENERGÉTICA
ENGENHARIA BIOMÉDICA
ENGENHARIA CIVIL
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES

“Juro// honrar o grau que solenemente recebo,// exercendo a profissão de
engenheiro// com ética,// dignidade e respeito// à vida e ao meio ambiente//.
Com meu conhecimento// científico e tecnológico,// buscarei contribuir// para
o desenvolvimento// socialmente justo do Brasil// e para a prosperidade da humanidade.”

ESTÉTICA

"Prometo// na minha vida profissional// a serviço da estética,// da beleza, da
imagem e do bem-estar pessoal// exercer minha função// com consciência,
ética e responsabilidade,// aperfeiçoando e buscando// sempre aprimorar//
meus conhecimentos e habilidades,// em prol de novas descobertas,// para
contribuir com o avanço da profissão."

/// www.fumec.br
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NEGÓCIOS INTERNACIONAIS

“Prometo// dignificar minha profissão,// como gestor de Negócios
Internacionais,// consciente de minhas responsabilidades legais,// respeitar
a ética profissional,// exercendo-a com zelo e honestidade,// objetivando
o aperfeiçoamento// da Ciência da Gestão de Negócios Internacionais,//
honrando as instituições// e trabalhando pela grandeza do homem e da pátria.
Assim// o prometo!”

PSICOLOGIA

“Como psicólogo,// eu me comprometo a colocar a profissão// a serviço da
sociedade brasileira,// pautando meu trabalho// nos princípios da qualidade
técnica// e do rigor ético.// Por meio do meu exercício profissional// contribuirei
para o desenvolvimento da Psicologia// como ciência e profissão,// na direção
das demandas da sociedade,// promovendo saúde// e qualidade de vida de
cada sujeito// e de todos os cidadãos e instituições.”
SUP. DE TEC. EM FOTOGRAFIA
SUP. DE TEC. EM GESTÃO COMERCIAL
SUP. DE TEC. EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SUP. DE TEC. EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
SUP. DE TEC. EM GESTÃO DE SEGURANÇA PRIVADA
SUP. DE TEC. EM GESTÃO FINANCEIRA
SUP. DE TEC. EM JOGOS DIGITAIS
SUP. DE TEC. EM LOGÍSTICA
SUP. DE TEC. EM MANUTENÇÃO DE AERONAVES
SUP. DE TEC. EM MARKETING
SUP. DE TEC. EM REDES DE COMPUTADORES
SUP. DE TEC. EM PROCESSOS GERENCIAIS
SUP. DE TEC. EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
"Prometo // dignificar minha profissão,// consciente de minhas responsabilidades
legais e// observar o código de ética,// objetivando o aperfeiçoamento// e a
disseminação da ciência,// o desenvolvimento das instituições,// a grandeza do
homem e da pátria."
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Setor de Cerimonial e Eventos – Universidade FUMEC
Contatos: (31) 3269-5226 / 3269-5227
www.fumec.br/comunicacao-e-eventos/colacao/colacao-de-grau

/// www.fumec.br
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/// ANOTAÇÕES

/// www.fumec.br
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