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Data limite para envio dos nomes de Paraninfo, Patrono,
juramentista e homenageados. O envio deve ser feito pelo contato:
gabinete@riogrande.ifrs.edu.br, informando o nome do curso que
está enviando a informação.

Colação de Grau e Diplomação 2021/2

Calendário:

29/12/21

(quarta-feira)

Data de divulgação da lista final de formandos dos cursos
subsequentes e superiores, gerada pelos Registros Acadêmicos. 

A partir desta lista, solicita-se que os alunos, contatem seus
coordenadores de curso, os dados de endereços eletrônicos e
telefones para contato, atualizados. 

03/01/22

(segunda-feira)

07/01/22

(sexta-feira)

Data limite para envio de convites virtuais e links de acesso à sala
RNP que serão disponibilizados pelo endereço eletrônico, fornecido
pelo aluno.

Ensaio

10/01/22

(segunda-feira)

19h: Ensaio para os cursos superiores.

20h: Ensaio para os cursos subsequentes.

mailto:gabinete@riogrande.ifrs.edu.br


Formaturas

12/01/22

(quarta-feira)

19h: Diplomação do curso Técnico em Enfermagem;

20h: Diplomação do curso Técnico em Fabricação
Mecânica;

21h: Diplomação do curso Técnico em Refrigeração e
do curso Técnico em Geoprocessamento.

13/01/22

(quinta-feira)

19h: Colação de Grau do curso Superior em
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas (TADS);

20h: Colação de Grau do curso Superior em
Tecnologia em Construção de Edifícios (TCE).

14/01/22

(sexta-feira)

19h: Formatura do curso Técnico em Eletrotécnica;

20h: Formatura do curso Técnico em Automação
Industrial.

Informações:

Discursos: São três os discursos protocolares: Orador, Paraninfo e Diretor-Geral.

Cada turma deverá escolher: 

1 Paraninfo: o padrinho, personalidade que mantém prestígio junto à turma;

1 Patrono: pessoa de notório saber, reconhecido por sua competência, na área
específica do curso. Tempo máximo de discurso, sugerido: 3 (três) minutos;

3 Homenageados: No máximo três entre professores, técnicos ou terceirizados que
mereça a gratidão da turma;



1 Juramentista: concluinte que será o(a) procurador(a) da turma, com outorga de
poderes especiais para este fim dada pelos demais concluintes, para fazer o juramento;

1 Orador: concluinte que fará uso da palavra como representante oficial da turma, seja
em solenidades conjuntas ou exclusivas de um curso. Tempo máximo de discurso,
sugerido: 3 (três) minutos.

O juramento institucional é utilizado em formaturas conjuntas:

“Comprometo-me, no exercício de minha profissão, cumprir os
deveres inerentes ao título que me é conferido, aplicando os
princípios da ética e do respeito às leis, à natureza e à
humanidade, promovendo mudanças e contribuindo para uma
sociedade mais justa”.

O juramento para o Curso de Enfermagem, segue a orientação COREN:

“Solenemente, na presença de Deus  e desta assembleia, juro
dedicar minha vida profissional a serviço da humanidade
respeitando a dignidade e os direitos da pessoa humana
 exercendo a enfermagem com consciência e fidelidade guardar
os segredos que me forem confiados respeitar o ser humano
desde a concepção até depois da morte não praticar atos que
coloquem em risco a integridade física  ou psíquica do ser
humano atuar junto à equipe de saúde  para o alcance da
melhoria do nível de vida da população manter elevados os ideais
de minha profissão obedecendo os preceitos da ética  da
legalidade e da moral honrando seu prestígio e suas tradições.
Assim juro!”

Os formandos devem verificar junto a Biblioteca a inexistência de pendências antes da
solenidade de formatura.

Todos os concluintes participantes deverão estar com a imagem de vídeo ativa e
permanecer durante toda a cerimônia virtual. No interior da sala RNP permanecerão
apenas os formandos, professores e servidores.

O link da videoconferência será disponibilizado em torno de 24 horas de antecedência do
início da sessão, e informado aos participantes por e-mail.
https://www.youtube.com/channel/UCAXm33b86mCnKxHfRbd2lRg 

https://www.youtube.com/channel/UCAXm33b86mCnKxHfRbd2lRg


A webconferência da sessão solene terá como participantes:

Colação de Grau: Reitor ou seu representante legal; Diretor(a)-geral de Campus,
Coordenador(a) de Curso, concluintes, patronos, paraninfos e homenageados.

Diplomação: Diretor(a)-geral de Campus, Coordenador(a) de Curso, concluintes,
patronos, paraninfos e homenageados. Como esta cerimônia é facultativa ao Campus e
aos concluintes, o convite ao Reitor também é facultativo.

Prazo para entrega dos
diplomas: 

Cursos Superiores: A partir de 120 dias
Cursos Técnicos: A partir de 30 dias

Os diplomas serão elaborados pela Coordenadoria de Registros Acadêmicos do Campus
e encaminhados  à Reitoria para registro.

Os formandos que participaram da solenidade serão avisados, por e-mail, quando o
diploma estiver pronto.

Links importantes:

Link com as principais informações:
https://ifrs.edu.br/riogrande/institucional/comunicacao/formaturas-e-eventos/

Neste Link, fica o arquivo que deve ser preenchido com a indicação do Orador da turma,
Juramentista, Homenageados, Paraninfo, Patrono e outros.

Cursos Subsequentes: 

https://ifrs.edu.br/riogrande/wp-content/uploads/sites/16/2019/12/2020_Requerimento-
de-formatura_Subsequentes.pdf

Cursos Superiores:

https://ifrs.edu.br/riogrande/wp-content/uploads/sites/16/2019/12/2020_Requerimento-
de-formatura_Superiores.pdf
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