COLAÇÃO DE GRAU
Manual do Formando
Prezado Formando,
Sua formatura é um evento especial e inesquecível. Por isso a Faculdade Internacional Signorelli, em
parceria exclusiva com o Grupo Promove, realiza todas as solenidades oficiais de colação de grau,
proporcionando eventos de alto nível sem qualquer custo para os estudantes. Neste manual você terá
acesso às principais informações referentes à solenidade. Aproveite e tire todas as suas dúvidas.
COMO PARTICIPAR
A Colação de Grau é ato oficial coletivo, realizado em sessão solene e pública, em dia e horário previamente
fixados e é requisito obrigatório para expedição do diploma. Somente poderão participar da solenidade
oficial e colar grau os estudantes que tiverem cumprido as exigências acadêmicas impostas pela Faculdade
Internacional Signorelli relativas à estrutura curricular. A cerimônia oficial é preparada com todo cuidado e
envolve uma grande produção para que seja um momento marcante em sua vida e de toda a sua família.
Caso o estudante, por motivo particular, não possa participar do ato oficial coletivo, será concedida,
somente em caráter excepcional, a “colação de grau especial”, mediante abertura de requerimento na
secretaria acadêmica e com apresentação formal da justificativa da ausência para análise.
A “Colação Especial” será realizada na Faculdade Internacional Signorelli, em data posterior ao ato oficial e
não haverá utilização de becas, nem a presença de homenageados ou oradores.
Para participar da votação que elege o paraninfo, o professor homenageado e os representantes de cada
turma que irão participar diretamente da cerimônia, você deve se apresentar à Coordenação Geral da
Faculdade, no período previamente divulgado.
DICAS PARA VOTAÇÃO:
- O paraninfo é o principal homenageado da cerimônia, ele é o “padrinho” da turma. Deve ser escolhido
pelo prestígio que goza perante aos estudantes.
- Quando os paraninfos forem do sexo feminino, deverão ser intitulados de paraninfas.
- Além do paraninfo, cada curso poderá escolher um professor de maior afinidade com a turma para ser
homenageado durante a cerimônia. Os professores homenageados não discursam.
O EVENTO
- O calendário com o local, data e horário da cerimônia ficará disponível no site da Faculdade.
- Chegada dos Formandos: É imprescindível a chegada dos formandos com 02 horas de antecedência para
os preparativos necessários.
- Entrada dos Convidados: A entrada do público se dará também com 02 horas de antecedência, permitindo
que o formando tenha acesso ao local com os seus familiares.
- Cada estudante receberá uma quantidade de convites estipulada de acordo com a capacidade do local do
evento e o número de estudantes que irá participar. Os estudantes deverão retirar os convites na
Coordenação Geral da Faculdade, em data pré-determinada e amplamente divulgada, juntamente com a
ficha de identificação que deverá ser preenchida e levada no dia do evento.
Para ter acesso ao evento, o estudante deverá apresentar a ficha de identificação e os convidados deverão
apresentar o convite individual. Crianças maiores de 06 anos precisarão de convites.
IMPORTANTE
- Não será permitida a utilização de cartazes e faixas durante a cerimônia.
- Sugerimos aos formandos a utilização de roupas leves por baixo da beca, além de calçados fechados. O
traje mais adequado é o “esporte fino”; homens de calça e camisa sociais e as mulheres de camisa e calça
ou saia sociais, terninho ou vestido com comprimento na altura do joelho.
As becas serão experimentadas e vestidas em cada formando antes do início da cerimônia, sendo
devolvidas ao final do evento. Possuímos vários tamanhos atendendo a qualquer tipo físico.

LOCAL
Os locais escolhidos para a realização das cerimônias foram selecionados a partir de uma visita técnica e
aprovados por oferecer infraestrutura e capacidade necessárias, além de todos os requisitos de segurança
exigidos pelas autoridades competentes a fim de garantir eventos de alto padrão, acomodando
apropriadamente todos os formandos e seus convidados. Salientamos, porém, que não serão reservados
lugares para cada família e a ocupação do espaço se dará por ordem de chegada do público.
SERVIÇOS (Sem custo para os formandos)
Becas completas para formandos, homenageados e componentes da mesa
Canudos com a logomarca da Faculdade Internacional Signorelli
Local para realização do evento
Decoração e iluminação cênica
Sonorização e projeção em telões
Placas para os Homenageados
Brinde de Champagne
Cadeiras, Arquibancada e Palco
Recepcionistas e Seguranças
Música ao vivo
Efeitos Especiais
Mestre de Cerimônias
SERVIÇOS EXTRAS (Com encomenda opcional)
- O Grupo Promove cuidará com exclusividade de toda a cobertura em foto e vídeo da cerimônia,
registrando todos os momentos do formando, desde a sua chegada ao local do evento.
Seguem abaixo as seguintes orientações:
- Na chegada ao evento, o formando deverá apresentar a ficha de identificação preenchida.
- Nossa equipe irá fotografar e filmar todos os formandos, sem distinção, portanto não aconselhamos aos
estudantes portarem equipamentos de vídeo e foto no dia do evento, sob risco de perda ou extravio dos
mesmos. Lembramos que nossa equipe de segurança não será responsável por bens pessoais.
- No dia do evento, os cenários e os estúdios montados pelo Grupo Promove serão de uso exclusivo dos
fotógrafos da empresa.
- Não será permitida a utilização de equipamentos profissionais ou semi-profissionais (com lente e flash
acopláveis) de filmagem e fotografia. Equipamentos pessoais amadores com lente e flash embutidos terão
livre acesso ao evento e poderão ser utilizados em todo o salão, com restrição apenas para o palco e
bastidores, garantindo assim o bom andamento da cerimônia.
- Não serão necessárias encomendas antecipadas. Em até 120 dias após a realização da formatura, um
representante do Grupo Promove irá agendar uma visita com cada formando, sem compromisso, para
oferecer o material produzido e apresentar todas as formas de pagamento. Não serão fornecidos valores
antecipados, pois esta informação somente será apurada ao término da produção.
Obs: A Faculdade Internacional Signorelli não tem qualquer responsabilidade sobre a encomenda de
serviços extras.
PARA MAIS INFORMAÇÕES
- Sobre questões acadêmicas: Abra um requerimento na Coordenação Geral da Faculdade ou agende
atendimento na secretaria acadêmica.
- Sobre serviços e contratação de produtos adicionais: envie um e-mail para
atendimento@grupopromove.com.br

Desde já, a Faculdade Internacional Signorelli e o Grupo Promove
parabenizam você pela conquista e lhe desejam um grande sucesso!

