
ROTEIRO (SCRIPT) DE CERIMONIAL  DE COLAÇÃO DE 
GRAU/FORMATURA DO CURSO XXXXXXXXXX 

 
 

 
(Mestre de cerimônia) 
- Senhoras e senhores, boa noite! 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sergipe tem a honra de 
realizar a solenidade de colação de grau dos formandos 20XX/X do curso 
XXXXXXXXXXXX. 
Convidamos para compor a mesa de honra desta sessão solene de formatura: 
 
Magnífico Reitor do IFS /representante, Prof. XXXXXX . 
Pró-Reitor de Ensino, Prof. XXXXX, 
Diretor geral do Campus XXXXXX, Prof. XXXXX, 
Gerente/Diretor de Ensino, Prof. XXXXX, 
 Coordenador do Curso, Prof. XXXXX, 
Paraninfo da Turma, XXXXXXX; 
Patrono (patronesse) da Turma, XXXXXX; 
Representante dos pais (familiares), _______________________________; 
Representante do DCE/Grêmio(estudantes), ________________________. 
 
(pausa pequena e/ou dando sequência ao protocolo de cerimonial desta noite) 
 
(Mestre de cerimônia) 
- Convidamos o(a) paraninfo(a) da Turma,  __________________ e o(a) 
patrono/patronese da Turma,_______________________ para que juntos 
possam conduzir seus afilhados ao recinto, Turma _________________(que 
empresta seu nome à referida Turma) 
- Senhoras e senhores, neste momento convidamos, aqueles que, com muita 
dedicação, chegaram a este momento. Convidamos a adentrar no auditório os 
formandos e formandas do curso XXXXXXXX: 
 
  
(Mestre de cerimônia) 
- Convidamos todos a ficarem de pé para a execução do Hino Nacional 
Brasileiro. 
 
(Execução do Hino Nacional) 
 
(Mestre de cerimônia) 
- Convidamos o Magnífico Reitor do IFS/ou representante, XXXXXXXXX, para 
a instauração da sessão solene de Colação de Grau ou Formatura. 
 
(Fala do Reitor)  
- Boa noite! Sejam muito bem-vindos ao Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia Sergipe - IFS. “Declaro aberta a sessão solene de Colação de 
Grau/Formatura do Curso XXXXXXX”, conforme as Leis da República 
Federativa do Brasil. 
 



(Mestre de cerimônia) 
- Convidamos o estudante, XXXXXX, para prestar o solene juramento, sendo 
seguido por seus colegas. (de pé e com o braço direito estendido/na tribuna) 
 
(Juramentista)  
– Solicito que os meus colegas formandos do curso de XXXXXXXXXXXX 
fiquem em pé (espera todos levantarem), levantem a mão direita e repitam 
comigo: 

JURAMENTO PARA TODOS OS CURSOS 
 

“Juro honrar o grau que solenemente recebo 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. Prometo, no exercício de minha profissão, ser fiel na observância dos 

princípios da honestidade e da ética, servir a todo o ser humano, sem qualquer distinção, 

jamais atentar contra a dignidade da pessoa humana, buscar a justiça, a liberdade e a 

paz”. 

(Mestre de cerimônia) 
- Convidamos agora o(a) formando(a), XXXXXXXXXX, para requerer o grau em 
seu nome e em nome dos seus colegas. 
 
 (Requerente do grau)  
– Eu, XXXXXXXXX, em meu nome e em nome dos meus colegas venho 
requerer a outorga de grau de XXXXXXXXXX ao Magnífico Reitor do IFS e/ou 
Representante, conforme as prerrogativas das Leis da República. 
 
(Reitor)  
– Eu, professor XXXXXX, Reitor/Representante do Instituto Federal de 
Sergipe nos termos da legislação em vigor, tendo em vista a Conclusão do 
Curso XXXXXXXXX, confiro ao formando(a) XXXXXXXX e aos demais 
formandos, o grau de XXXXXXXXXX.para o exercício pleno de sua profissão. 
 
(Mestre de cerimônia) 
- Sendo assim, chamamos para outorga de grau, os formandos em 
XXXXXXXXXXX: 
 
XXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX 
 
 
(Mestre de cerimônia) 
- Convidamos para proferir o seu discurso o(a) orador(a) da turma do Curso 
XXXXXXXX, o(a) estudante XXXXXXXXXXX. 
 
(Discurso do Orador da Turma) 



 
(máximo de 05 minutos) 
 
(Mestre de cerimônia) 
- Convidamos XXXXXXXX, paraninfo(a) dos formandos 20XX/X para proferir o 
seu discurso. 
 
 
(Discurso do Paraninfo)  
 
(máximo de 05 minutos) 
 
 
(Mestre de cerimônia)  
- Para homenagear o mestre nome da turma e o(a) paraninfo(a) dos formandos 
20XX/X, convidamos o Graduado/Técnico em XXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXX. (opcional). 
 
(Entrega das placas de homenagem) 
 
(Mestre de cerimônia)  
- Para relembrar os grandes momentos vividos durante o curso, as 
comemorações, passeios realizados e principalmente as pessoas que 
estiveram nessa jornada, assistiremos agora o show de slide dos melhores 
momentos do curso (opcional). 
 
(Show de slide) 
 
 
(Mestre de cerimônia) 
- Convidamos agora o(a) Diretor(a) Geral do campus XXXXXX, XXXXX, para 
proferir o seu discurso.  
 
(máximo de 05 minutos) 
 
(Mestre de cerimônia) 
- Convidamos agora o Magnífico Reitor/Representante do IFS, professor 
XXXXX, para proferir o seu discurso e encerrar este ato solene de Colação de 
Grau/Formatura.  
 
(Discurso do Reitor/Representante)  
 
(máximo 5 minutos). 
 
 

 


