ORIENTAÇÕES AOS PROVÁVEIS
FORMANDOS
COLAÇÃO DE GRAU – 1º/2016

Este livreto é destinado aos prováveis formandos do 1º semestre de 2016.
O recebimento deste não significa que o aluno participará das Colações de
Grau da Universidade FUMEC. Somente poderá colar grau o aluno que tiver seu
curso finalizado integralmente, isto é, sem nenhuma pendência acadêmica,
incluindo ENADE, conforme descrito na Resolução 021/2009.

/// A COLAÇÃO DE GRAU
A Colação de Grau da Universidade FUMEC é um ato oficial, de caráter
obrigatório, em que o reitor ou delegado seu, em sessão solene, confere aos
concluintes dos cursos o respectivo grau, com declaração de título a que fazem
jus. Em NENHUMA HIPÓTESE haverá dispensa da Colação de Grau, visto ser a
cerimônia imprescindível para a conclusão do curso e para a emissão do
diploma. Somente poderá colar grau o aluno que tiver seu curso universitário
finalizado integralmente, isto é, sem nenhuma pendência acadêmica (incluindo
ENADE).
São de total responsabilidade da Universidade, por meio do Setor de
Cerimonial e Eventos (sem ônus para o formando), a execução e a elaboração
de toda a cerimônia. A instituição arcará com todos os gastos necessários para
o acontecimento da solenidade, ficando a cargo do aluno somente os gastos
com vídeo-foto (opcional) e a foto e o vídeo pós-colação.
Atenção: É de extrema importância que o formando resolva suas pendências
acadêmicas, tais como notas, atividades complementares, estágio e demais
atividades até o dia 11 de julho de 2016, para que ele possa participar da
solenidade no Minascentro ou da Colação de Grau Interna.
FORMANDOS: ATENTEM-SE ÀS DATAS E NÃO PERCAM OS PRAZOS!
ATIVIDADES
Regularização de pendências
acadêmicas
Requerimento para a colação
de grau interna

DATA

HORÁRIO

11 de julho de 2016

Até as 21h

Até 14 de julho de
2016

Até as 21h

Revisão de convites

07 dias úteis

Entrega de convites para
entrada na solenidade

02 e 03 de agosto

Das 09h às
18h
Das 09h às
20h

LOCAL
Seção de Ensino da
sua unidade
Seção de Ensino da
sua unidade
Entregar no Setor de
Cerimonial e Eventos
Espaço de Convivência

/// DATAS DA COLAÇÃO
Datas das solenidades - MINASCENTRO
A Colação de Grau no Minascentro acontecerá nos dias 12, 13 e 14 de agosto
de 2016, sendo que no dia 13 haverá três sessões e, no dia 14, haverá quatro
sessões.
O formando deverá chegar impreterivelmente com duas horas de antecedência.

Data da Solenidade - INTERNA
Caso o concluinte não tenha interesse em participar da Colação de Grau pública,
no Minascentro, deverá participar da Colação de Grau Interna, que acontece na
própria Universidade, sem a presença de convidados. Para a participação, o
aluno deve preencher requerimento na Seção de Ensino de seu curso, até o dia
14 de julho de 2016, antes das solenidades que são realizadas no Minascentro.
EVENTO: Colação de Grau Interna (com o Reitor)
LOCAL: Auditório Phoenix – FCH (Rua Cobre, 200 - Cruzeiro)
DATA: 18 de agosto de 2016
HORÁRIO: 9h30
O formando deverá chegar impreterivelmente com uma hora de antecedência.

Atenção: fica vedada a participação do formando na solenidade de Colação de
Grau realizada no Minascentro, caso ele faça requerimento para colar grau
antecipadamente. Vide artigo 5º da resolução nº 021/2009.

/// ENTREGA DE CONVITES
A entrega dos convites para entrada nas solenidades será feita nos dias 02 e 03
de agosto de 2016, das 9h às 20h, no Espaço de Convivência. Os convites são
entregues diretamente aos formandos, mediante a apresentação do
documento de identificação. Os que não puderem comparecer na data
estipulada poderão designar um responsável portando autorização por escrito
e documento de identificação. De acordo com as normas estabelecidas pelo
Minascentro, não será permitida a entrada de convidados sem convites. É
importante que lhes seja informado que, no momento da entrada dos
formandos, as portas do teatro serão fechadas, sendo reabertas somente após

o Hino Nacional e apenas para convidados munidos de convites. Crianças de até
03 (três) anos, no colo, não precisa de convite.
A divisão dos convites será baseada no número de assentos do Minascentro,
dividido pelo número de formandos. A quantidade de convites somente será
divulgada nos dias da entrega dos mesmos.
Atenção! Todas as pendências acadêmicas devem ter sido resolvidas. Não
serão entregues convites sem autorização e não haverá outra data para a sua
retirada.

/// PROCEDIMENTOS
O formando deverá chegar com duas horas de antecedência e direcionar-se ao
local de assinatura da ata. A entrada será feita pela Rua Curitiba, 1264. O
graduando não precisa de convite, mas deverá apresentar documento de
identificação para seu acesso. É expressamente proibido para o formando
apresentar-se alcoolizado ou portando qualquer tipo de bebida, seja ela com ou
sem álcool. Não haverá guarda-volumes ou qualquer outro local para
acondicionar objetos pessoais. A Universidade FUMEC não se responsabiliza
pela perda de bolsas e pertences dos formandos.
Atenção: as lembranças ou presentes aos homenageados, caso ocorram, não
poderão ser entregues no decorrer da cerimônia da Colação de Grau.

/// DA VESTIMENTA E DEVOLUÇÃO DA BECA
A beca, faixa e capelo serão entregues no Minascentro, 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 mesmo local onde foram
vestidas.

/// DA EXECUÇÃO DO EVENTO
Após vestimenta da beca, os formandos receberão todas as orientações sobre
como será a solenidade. Vide cronograma abaixo. O juramento é ensaiado
com todos, uma hora antes da solenidade. O mestre de cerimônias fará a
chamada e o formando deverá posicionar-se na fila, conforme orientação das
recepcionistas, preparando-se para a entrada, na qual a ordem será alfabética
e por curso. O formando irá assentar-se no praticável, sendo que a ordem será
também alfabética e por curso.

/// CRONOGRAMA DA SOLENIDADE:

1. Composição da mesa de honra.
2. Entrada dos formandos (no momento da entrada dos formandos, as portas
de acesso ao teatro serão fechadas e reabertas somente após o Hino
Nacional, para convidados munidos de convite).
3. Hino Nacional.
4. Declaração de abertura.
5. Mensagem dos oradores (por curso).
6. Mensagem dos paraninfos (por curso).
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 no praticável.
11. Entrega do diploma e certificado de conclusão de curso (o formando
receberá o canudo do patrono, posará para fotos e, em seguida, passará
para a mesa de honra e retornará ao seu lugar).
12. Apresentação do vídeo dos formandos.
13. Declaração de encerramento – término da cerimônia.

/// SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA, FILMAGEM E VIDEO FOTO
Conforme Resolução 021/2009, 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.
No final da cerimônia é exibido um vídeo com as fotos dos formandos, sendo
de responsabilidade da empresa DEL RIO a elaboração desse vídeo. Este vídeo
é OPCIONAL, e todos os formandos poderão participar caso queiram. Aos
interessados será cobrada uma taxa de R$ 50,00, que posteriormente poderá
ser revertida em desconto na compra do DVD com a filmagem da Colação. O
aluno deverá entregar as fotos (infantil e recente) no dia da prova de beca,
diretamente a empresa DEL RIO.
A opção por esses fornecedores garante a qualidade do atendimento, que
inclui a padronização do produto, a postura do profissional durante a
solenidade e o cumprimento de prazos. Não será permitida a contratação de
outros fornecedores que não sejam os definidos pela Universidade FUMEC.
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!”

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,// colocando-me sempre// a serviço da construção humana// e de
um mundo mais justo e solidário.”

DESIGN DE INTERIORES, 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”.

EDUCAÇÃO FÍSICA
PEDAGOGIA
SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM FOTOGRAFIA
“Prometo //, dignificar minha profissão //, consciente de minhas
responsabilidades legais //, observar o código de ética //, objetivando o
aperfeiçoamento e disseminação da ciência, // o desenvolvimento das
instituições // e a grandeza do homem e da pátria//. ”

ESTÉTICA
Prometo // na minha vida profissional // a serviço da estética, // da beleza e da
imagem pessoal // exercerei 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.

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. ”

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

