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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DE SERGIPE 
Av. Jorge Amado, 1551 – Loteamento Garcia, Bairro Jardins - CEP 49025-330 – Aracaju/SE 

Fone: (79) 3711 3155 – E-mail: reitoria@ifs.edu.br 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Este manual tem como objetivo orientar os alunos, gestores, 

comissão ou representantes de turma com informações sobre as normas, 

procedimentos acadêmicos e protocolares referentes ao evento para o 

planejamento, organização e realização das cerimônias de encerramento 

dos cursos técnicos integrados, cursos técnicos subseqüentes, cursos de 

formação inicial continuada, EJA – Educação de Jovens e Adultos e colação 

de grau dos cursos superiores em tecnologia, licenciatura e bacharelado nas 

modalidades presencial e a distância do Instituto Federal de Educação, 

Ciência de Tecnologia de Sergipe. 

Tais procedimentos estão de acordo com o guia de eventos da Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica, produzido a partir das 

reuniões e proposições do Fórum de Comunicadores da Rede. Devem ser 

adotadas as práticas de acordo com os procedimentos contidos neste 

manual, observando sempre os princípios éticos e os regulamentos no 

manual vigente. 

A ordem de precedência obedece ao Decreto n. 70.274, de 9 de 

março de 1972, que estabelece normas para Cerimonial Público. 
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1.Colação de Grau 

Existem dois tipos Colação de Grau:  

1.1 Sessão solene de Colação de Grau 

No primeiro, o aluno participará, conjuntamente, com a Comissão de 

Formatura, de todos os procedimentos e solenidade pública. 

1.2 Colação de Grau em Gabinete.  

No segundo, o aluno participará de solenidade reservada, realizada na 

Reitoria ou na Direção Geral do campus do referido curso e, deverá 

dirigir-se à Coordenadoria de Registros Escolares e Reitoria, para os 

devidos encaminhamentos. 

São responsáveis pelo planejamento e organização do evento, a 

Reitoria, a Pró-Reitoria de Ensino, Direção Geral dos campi, Direção de 

Ensino, a comissão temporária de alunos(as), Gerência de Apoio ao Ensino, 

Gerência e Coordenadorias de Cursos, Gerência dos Cursos Técnicos, 

Gerência de Ensino Superior, Coordenadoria de Registros Escolares, e a 

Comunicação Social, estabelecendo-se as competências de cada um. 

A Cerimônia da Colação de Grau é um ato oficial, de caráter público e 

solene, através do qual os concluintes dos cursos superiores (tecnólogos, 

licenciaturas e bacharelados) terão outorga de grau proferida pelo reitor ou 

representante legal por ele designado. 

2. Encerramento dos cursos técnicos 

A cerimônia de encerramento do Ensino Técnico Integrado é um ato 

oficial, de caráter público e solene, através do qual os concluintes dos 

cursos de ensino técnico serão diplomados pelo reitor do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe, que poderá delegar 

competência em sua falta ou impedimento.  



 

5 

 

Como observância das exigências contidas no Estatuto e no 

Regimento Geral, o Instituto Federal de Sergipe confere grau e expede o 

correspondente diploma. 

Importante saber que o conceito de Colação de Grau só se refere à 

conclusão de Cursos de Graduação. 

 

3. PERÍODO DE FORMATURAS 

Os períodos definidos para as cerimônias de Colação de Grau (Cursos 

Superiores) e encerramento (Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, 

EJA, Cursos Técnicos Subsequentes, Cursos de Formação Inicial 

Continuada), serão previamente estabelecidos no calendário acadêmico do 

Instituto Federal de Sergipe, aprovado pela Reitoria do IFS, Pró-reitoria de 

Ensino, Direção Geral dos campi. 

As datas de Colação de Grau, bem como de encerramento de cursos 

Técnicos Integrados, Subsequentes e Integrados Modalidade EJA, Cursos de 

Formação Inicial Continuada devem obedecer ao agrupamento de área e/ou 

eixo tecnológico. 

4. PROVIDÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO 
EVENTO 

O aluno deverá atender às exigências de ordem legal e orientações 

de caráter normativo do IFS e cumprir todos os requisitos do currículo do 

seu curso para participar dos procedimentos protocolares de Colação de 

Grau e/ou Formatura. 

A Instituição deve estabelecer as atribuições de cada setor envolvido 

e se responsabilizar pelo local e operacionalização da solenidade. 

A Instituição ficará responsável pelo planejamento, organização e 

realização do evento, por meio dos setores envolvidos. 
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Existem três etapas para cada evento: pré-evento, evento e pós-

evento. 

4.1 Aspectos principais: 

4.1.1 Definição de data, local e horário. 

Para a realização da solenidade necessita-se: Coordenação de 

Cerimonial, Mestre – de – Cerimônia, receptivo, equipamentos necessários, 

serviço e operação de som, além de ambientação. 

Caberá à Comunicação Social dos campi o planejamento, organização 

e coordenação do Cerimonial da solenidade de Colação de Grau e 

encerramento de cursos, responsabilizando-se pela assessoria à Direção 

geral, Direção de Ensino e Comissão de Formatura, naquilo que lhe 

compete: planejamento do evento, organização, coordenação, produção do 

script. 

Os locais de Colação de Grau e encerramento de cursos devem ser os 

auditórios e mini-auditórios, conforme o número de alunos de cada turma. 

O reitor deverá presidir as solenidades, ou designar alguém. 

5. À Direção Geral compete: 

I. Acompanhar, por meio da Administração dos campi, Diretoria de 

Ensino, Gerências de Ensino e Comunicação Social todos os 

procedimentos e providências, a fim de que as solenidades sejam 

planejadas, organizadas e realizadas com êxito, observando as 

necessidades de infra-estrutura para a execução das mesmas. 

II. Estabelecer juntamente com a Diretoria de Ensino, Gerência de Apoio 

ao Ensino e Gerências de Ensino Superior e Técnico, as diretrizes do 

fluxo de processo dos eventos de Colação de Grau e Encerramento 

dos diversos Cursos. 

 

 



 

7 

 

6. À Pró-reitoria de Ensino compete: 

I. Estabelecer o período e datas de Colação de Grau para os cursos 

superiores nas modalidades presenciais e a distância e, o 

encerramento dos Cursos Técnicos, integrado subsequentes e EJA, 

observando o agrupamento dos eixos tecnológicos ou área, o 

calendário de eventos, a fim de que não haja coincidência de eventos 

institucionais. 

II. Solicitar aos coordenadores dos cursos a lista de formandos dos 

alunos, observando a situação dos mesmos juntos à Coordenadoria 

de Registro Escolar, sob a supervisão da Pró-reitoria de Ensino. 

III. Acompanhar os Gestores de Ensino Superior, Ensino Técnico e demais 

cursos nos procedimentos referentes às normas deste Manual. 

Procedimentos 

• Verificar, junto à Coordenadoria de Registro Escolar, histórico escolar 

dos alunos e alunas concluintes, com observância sobre o 

cumprimento das exigências curriculares e ENADE - Exame Nacional 

de Desempenho de Estudantes para fins de colação de grau e 

encerramento de cursos, bem como pendência do aluno com a 

biblioteca. 

Observações 

• Fica vedada a realização de cerimônia de outorga de grau/certificação 

aos sábados, domingos e feriados. Estabelecer, junto com as 

Gerências de Ensino Superior e Técnico, Gerência de Apoio ao Ensino, 

Coordenadorias dos Cursos e Comunicação Social, o início do 

planejamento para a realização da solenidade. 
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7. COORDENADORES DE CURSOS SUPERIORES, TÉCNICOS E 
FORMAÇÃO INICIAL CONTINUADA. 

I. Aos coordenadores de curso compete participação efetiva 

(permanente) nas atividades referentes ao Planejamento, 

Organização e realização das solenidades. 

II. Comparecer às reuniões definidas pela Pró-reitoria de Ensino, pela 

Direção Geral, Direção de Ensino e Comunicação Social, 

acompanhados dos respectivos formandos, quando necessário. 

III. Encaminhar à Comunicação, por meio da Direção de Ensino, lista dos 

alunos formandos, certificando-se junto à Coordenadoria de registro 

Escolar - CRE, se todos concluíram as exigências curriculares para 

requerência de grau. 

IV. O prazo mínimo para o envio da relação de alunos à Comunicação 

Social será de 30 dias úteis antes da data do evento. 

8. COMISSÃO DE FORMATURA 

As turmas de formandos devem constituir uma Comissão de 

Formatura, integrada por alunos (as), que deverá ter contato permanente 

com a Direção Geral dos campi, Pró-reitoria de Ensino , Coordenadorias de 

Cursos, Gerência dos Cursos Técnicos, Gerência de Ensino Superior e 

Comunicação Social do IFS. 

Observações 

• Os alunos dos cursos superiores deverão solicitar individualmente, 

por meio de requerimento próprio da instituição, junto à 

Coordenadoria de Registro Escolar, a participação na cerimônia 

pública da Colação de Grau ou em Gabinete. 

9.  ATRIBUIÇÕES DAS COMISSÕES DE FORMATURA 

I. Informar à Comunicação Social 

II. Colação de Grau 

• Nome da turma 

• Nome dos paraninfos (um professor ou professora) 
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• Nome do Patrono (qualquer pessoa que tenha se destacado na 

profissão ou ajudado a turma. (Não necessita ser um professor) 

• Nome do juramentista (Formando) 

• Nome do orador (Formando) 

• Nome do requerente de Grau, endereço e estado civil (Formando) 

• Nomes dos membros da Comissão de Formatura com telefone e e-

mails para contato 

• Relação de professores homenageados 

Observações 

• Lembramos que para formatura unificada, com turmas de uma 

mesma área de conhecimento, a escolha do juramentista, requerente 

de grau e orador recai em apenas um representante de cada. Para 

turma unificada, com cursos de natureza distinta, poderá se escolher 

o requerente de grau e o juramentista de cada curso. Para orador, 

apenas um deverá ser escolhido. 

• As informações devem ser encaminhadas até 30 dias antes da 

solenidade. 

Providências: 

• Decoração do auditório 

• Adquirir canudos 

• Contratar fotógrafo 

• Contratar filmagem, caso necessário 

• Alugar becas 

• Confeccionar convites e distribuir (os convites devem ser entregues 

ou postados com antecedência de, no mínimo, quinze dias). 

• Confeccionar placas e solicitar à Direção Geral para providenciar 

afixação das mesmas no Pavilhão designado, com prazo de uma 

semana que antecede à Cerimônia de Colação de Grau. 

• Providenciar as celebrações religiosas que não devem ocorrer no 

mesmo dia do ato de colação de grau. 

• Organizar a aula da saudade 
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• Todos os formandos devem assinar a ata, antes do início da 

solenidade. A coordenação da ata fica sob a responsabilidade da 

Coordenadoria de Registro Escolar. 

• É condição para receber o diploma/certificado que todos os 

formandos assinem a ata, antes do início da solenidade. 

10. TRAJES: 

Reitor: 

I. As vestes talares do reitor são compostas de: pelerine branca 

(sinônimo de muceta – exclusiva do reitor e que representa todas as 

áreas do conhecimento) e capelo na cor branca. O reitor usa ainda a 

borla, branca, que usará para a outorga de grau. 

Dos pró-reitores, diretores gerais e professores: 

II. A veste de pró-reitores, diretores-gerais, chefes de departamento e 

coordenadores de curso presentes na mesa de honra é composta de 

beca, coberta por uma pelerine, na cor conforme a formação de cada 

um, vestida sobre a roupa que estiver usando e, capelo. As becas, 

pelerines e capelos dos componentes da mesa são responsabilidade de 

cada gestor da instituição que participe da solenidade. 

Dos formandos: 

III. Nas cerimônias oficiais de Colação de Grau, todos os formandos 

deverão trajar beca na cor preta, faixa na cintura na cor do curso de 

graduação e capelo, que é colocado na cabeça somente após a Outorga 

de Grau. 

As solenidades de conclusão de cursos de Pós-Graduação, Técnicos de 

Ensino Médio e de Formação Inicial Continuada, são eventos solenes e 

carecem de atos protocolares, exceto o ato de Outorga de Grau.  

Trajes: fica a critério da instituição, respeitando o momento solene. 
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11. CONVIDADOS PROTOCOLARES 

• Patrono: significa o cargo máximo na hierarquia das homenagens. Não 

discursa. 

• Paraninfo: é o padrinho. Compete a ele proferir o discurso aos 

formandos (professor). 

• Nome da turma: é a pessoa que leva o nome da turma.  

• Homenagem afetiva: professores ou colaboradores merecedores de 

destaque e agradecimento.  

• Homenagens póstumas: fazer as devidas referências. 

12. PARTICIPANTES DA SOLENIDADE DE FORMATURA 

• Reitor do IFS ou outro (a) gestor (a) por ele designado através de 
documento. 

• Pró-reitor (a) de Ensino  
• Direção Geral do campus. 
• Diretor de Departamento de Ensino. 
• Gerência de Apoio ao Ensino. 
• Gerente de Cursos Técnicos (para Formatura de Ensino Técnico). 
• Gerente de Ensino Superior (para Colação de Grau). 
• Coordenadores (as) dos Cursos. 
• Autoridades convidadas. 
• Professores e Funcionários Homenageados. 
• Formandos. 
• Convidados. 

 

13. ORIENTAÇÕES PARA FORMATAÇÃO DE CONVITE 

Convites: Cabe à Comissão de Formatura dos alunos ficar responsável 

pela produção e distribuição dos convites. A Comunicação Social poderá 

orientar na formatação do texto do convite.  

Observações 

O convite deve constar obrigatoriamente de nome completo do 
cargo e gestores das seguintes informações: 

 Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Sergipe 
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Presidente da República: - 

Ministro da Educação: - 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica: - 

Reitor: - 

Pró-reitora de Ensino: - 

Diretor Geral - 

Diretoria de Ensino: - 

Gerência dos Cursos Técnicos: - 

Gerência de Ensino Superior: - 

Nome da turma: - 

Paraninfo  

Patrono  

Coordenador do Curso  

Professores e funcionários homenageados  

Local, data e horário das solenidades religiosas, descerramento de placa 
(se tiver) e sessão solene da Formatura 

Nome de todos os formandos, com seus respectivos pais, por ordem 
alfabética e por extenso (não abrevie) 

Nome do (a) orador (a): 

Nome do (a) Juramentista: 

Requerente de grau: 

Para a confecção das placas devem-se seguir as mesmas 
orientações. 

 

14. CERIMONIAL 

Da seqüência do Cerimonial 

I – Mestre de Cerimônias dará início à solenidade de outorga de grau; 
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II – Composição da mesa: é definida pelo cerimonial. 

III - Reitor 

IV - Pró-Reitor de Ensino 

V- Diretor Geral do Campus 

VI- Coordenadores dos cursos/Diretoria de Ensino 

VII- Patrono 

VIII - Paraninfo 

IX - Autoridade política de grande relevância 

X- Entrada dos formandos acompanhados dos padrinhos, recepcionados 

pelos paraninfos; 

XI – O reitor ou seu representante legal fará abertura da sessão solene de 

outorga de grau e poderá delegar à Pró-reitoria de Ensino ou ao Diretor 

Geral do campus, a presidência dos trabalhos; 

XII – Execução do Hino Nacional; 

XIII – Anúncio das autoridades presentes (primeiro externo, depois 

internas, até coordenadores) 

XIV – Juramento; 

XV - Requerente de Grau;  

XVI – Outorga de grau; 

XVII - Entrega simbólica dos diplomas (canudos). Os formandos recebem o 
símbolo das mãos dos padrinhos (que recebem dos componentes da mesa); 

XVIII – Discurso proferido pelo orador da turma; 

XIX – Homenagens (opcional); 

XX – Discursos Paraninfos(s)  

XXI - Discurso do Diretor Geral 

XXII – Discurso do Reitor, que encerra a solenidade. 
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Observações 

• (Os demais gestores, professores, técnicos e autoridades 

convidadas sentam-se à mesa extensiva do auditório (primeiras 

fileiras), que devem ser reservadas pela organização do evento).  

Parágrafo único: cada discurso não deverá exceder a 3 minutos. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Os formandos, após a cerimônia de colação de grau, deverão 

protocolar obrigatoriamente, requerimento na Unidade designada pela 
Direção-Geral do campus ao qual pertenciam, solicitando a expedição do 
diploma e/ou certificado de conclusão de curso. 

Após a entrega do Termo de Colação de Grau à Coordenação de 
Registros Acadêmicos dos respectivos Campi, será providenciado a 
confecção e registro do diploma e/ou certificado de conclusão de curso, 
desde que haja as condições necessárias para a sua emissão, nos prazos 
estabelecidos pela Pró-Reitoria de Ensino. 
 

Para a retirada do diploma e/ou certificado de conclusão de curso, o 
egresso deverá apresentar documento próprio de identidade e, no caso de 
retirada por terceiros, apresentar procuração autenticada em cartório com 
cópia da carteira de identidade do procurador e do egresso.  
 

É vedada qualquer alteração nos protocolos estabelecidos nesta 
Resolução. 
 

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação e revoga as 
disposições em contrário. 
 

CASOS OMISSOS 

Os casos omissos na presente regulamentação serão dirimidos pelo 
dirigente máximo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Sergipe. 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe  

Reitoria 
Av. Jorge Amado, 1551 
Loteamento Garcia - Bairro Jardins – Aracaju - SE 
CEP: 49.025-330 - CNPJ: 10.728.444/0001-00 
PABX: (79) 3711-3155 
Comunicação Social - Ramal: (79) 3128 
 
 
Campus Aracaju 
Av. Engº. Gentil Tavares da Motta, 1166 
Bairro Getúlio Vargas - Aracaju - SE 
CEP: 49.055-260 – CNPJ: 10.728.444/0003-63 
PABX: (79) 3711-3100 
COMUNICAÇÃO SOCIAL - RAMAL: (79) 3164 
 
 
Campus São Cristóvão 
 Rodovia BR-101, Km 96 
Povoado Quissamã - São Cristovão / Sergipe  
CEP: 49100-000 - CNPJ: 10.728.444/0002-82 
TEL: (79) 3711-3050 
 
 
Campus Lagarto 
Rodovia Lourival Batista, s/n 
Povoado Carro Quebrado - Lagarto / Sergipe 
CEP.: 49400-000 - CNPJ: 10.728.444/0004-00 
TEL: 55 (79) 3321-1500 FAX: 55 (79) 3321-1509 
 
 
Campus Itabaiana 
Trav. Dr. Augusto César Leite, 1657 - Centro (antigo Colégio 
Didático) 
Itabaiana - Sergipe 
CEP.: 49500-000 - CNPJ: 10.728.444/0005-25 
TEL: 55 (79) 9973-1078 
  
 
Campus Nossa Senhora da Glória 
Rodovia Juscelino Kubitscheck, s/n 
Parque de Exposições João de Oliveira Dantas 
Nossa Senhora da Glória / Sergipe 
CEP.: 49680-000 - CNPJ: 10.728.444/0007-97 
TEL: 55 (79) 9906-7145  
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Campus Estância 
Praça Jackson de Figueiredo, 49 
Bairro Centro - Estância / Sergipe 
CEP: 49200-000 - CNPJ: 10.728.444/0006-06 
TEL: 55 (79)9902-1232 

 

 

PRODUÇÃO TEXTO ORIGINAL: RELAÇÕES PÚBLICAS MARIA DO 
SOCORRO LIMA E ROSEMARY ARAGÃO CABRAL 

PRODUÇÃO TEXTO FINAL: RELAÇÕES PÚBLICAS MARIA DO 
SOCORRO LIMA, ROSEMARY ARAGÃO CABRAL, NATÁLIA GOMES 

DANTAS 

 

comunicação@ifs.edu.br 

comunicacao.aracaju@ifs.edu.br 

comunicacaosc@ifs.edu.br 
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S C T P  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DE SERGIPE 

COORDENADORIA DE REGISTROS ACADÊMICOS 

R E Q U E R I M E N T O  
NÚMERO DE MATRÍCULA: 

NOME COMPLETO: 

NOME DO CURSO: 

ENDEREÇO: Nº: BAIRRO: 

COMPLEMENTO: CEP: 

TELEFONE CELULAR: TELEFONE FIXO: 

E-MAIL: 

Venho, através deste, requerer: 
(     ) Emissão/registro de diploma 
(     ) Emissão/registro de 2ª via de 
diploma 
(     ) Emissão/registro de certificado 

(     ) Emissão/registro de 2ª via de 
certificado 
(     ) Colação de grau 
(     ) Declaração 

(     ) Outros 
 
 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
 

      /      /           /      /     
         Data                                         Assinatura do Requerente          Data                                              Assinatura do Servidor/Carimbo 

 
 

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe 
Avenida Eng.º Gentil Tavares da Mota, nº 1166 

Bairro Getúlio Vargas – Aracaju / Sergipe 
CEP: 49.055–260 – CNPJ: 10.728.444/0001–00 

 
R E Q U E R I M E N T O  

NÚMERO DE MATRÍCULA: 
NOME COMPLETO: 

Venho, através deste, requerer: S C T P  

 

 

(     ) Emissão/registro de diploma (     ) Declaração                                                             

(     ) Outros                                                                   

(     ) Emissão/registro de 2ª via de diploma 
(     ) Colação de grau 
(     ) Emissão/registro de certificado  
(     ) Emissão/registro de 2ª via de  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

 

 

      /      /           /      /     
       Data                                               Assinatura do Requerente          Data                                          Assinatura do Servidor/Carimbo 
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