Você sabe o significado das homenagens
prestadas por uma turma de formandos?
NOME DA TURMA – Pode ser o nome de uma personalidade viva ou morta ou ainda um título que se
adeque à identidade da turma. Em geral é um professor ou profissional da área que, através de seu
exemplo ou da prática docente, inspira os formandos e agora é homenageado emprestando seu nome.

PATRONO – Personalidade considerada pela turma como referência profissional e/ou pessoal. É o
profissional no qual se inspiram, preferencialmente, da profissão do curso. Significa o cargo máximo na
hierarquia das homenagens. Conduz o descerramento da placa.

PARANINFO – É o padrinho ou madrinha da turma. Recomendará os formandos perante a sociedade.
Trata-se geralmente de um professor reconhecido pelo saber acadêmico e padrão de referência na
área específica de conhecimento.

ORADOR – Formando que fará uso da palavra na cerimonia de Colação de Grau. É de sua
responsabilidade elaborar um discurso à altura da importância da solenidade Cada curso escolherá,
entre os concluintes, um orador. Na reunião com a Comissão de Cerimonial será realizado um sorteio
entre os cursos que participarão da cerimônia para a escolha do representante. O escolhido falará em
nome de todos os concluintes da Instituição. A Comissão de Cerimonial da UFRPE/UAST orientará com
relação ao tempo da fala, como também ser consultada para sugestão com relação à saudação à mesa
de honra. O discurso deverá ser entregue ao cerimonial antes do início da cerimônia. Caso haja a
solenidade de descerramento de placa, poderá haver outro orador para esta ocasião.

JURAMENTISTA – É aquele formando que profere o juramento oficial do curso durante a solenidade
de Colação de Grau. O juramento é fornecido pela Universidade.
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PROFESSORES HOMENAGEADOS – São pessoas que, durante o período da turma na Instituição,
tiveram mais proximidade e afinidade com os formandos, e por isso merecem o reconhecimento e a
gratidão dos concluintes. São citados 4 (quatro) na Colação de Grau e devem ser convidados pela
turma para estarem presentes. Não realizam discurso na cerimônia. Se houver outros eventos de
formatura, como aula da saudade e cerimônia religiosa, estes devem ser também convidados. Para a
placa de formatura fica a critério da turma a quantidade de homenageados.

FUNCIONÁRIOS HOMENAGEADOS – Os homenageados são funcionários da Instituição que
mantiveram com a turma uma relação mútua de carinho e apreço. São citados 2 (dois) nomes na
Colação de Grau e devem ser convidados pela turma para estarem presentes. Não realizam discurso
na Cerimônia. Se houverem outros eventos de formatura como aula da saudade e cerimônia religiosa
estes devem ser também convidados. Para a placa de formatura fica a critério da turma a quantidade
de homenageados. Sugerimos que se mantenham somente os 2 (dois) nomes.
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