
 

 

                                    

 

                   

 

MANUAL DA SOLENIDADE  

OFICIAL DE COLAÇÃO DE GRAU 

FORMATURA 

 

 (Atualizado em julho/2018) 

 

APRESENTAÇÃO  

 

Depois de dedicar anos de sua vida aos estudos, é chegada a hora da recompensa! 
 

COMEÇO - METAS - FUTURO - CAMINHO - RECOMPENSA - FELICIDADE: Todas estas 

palavras estão rodeadas de significados e, juntas, podem representar parte daquilo que se 

denomina FORMATURA - a passagem para a VIDA PROFISSIONAL reconhecida pelo DIPLOMA. 

 

Para que tudo seja perfeito na sua Colação de Grau, a UNICARIOCA criou o presente 

Manual da Solenidade Oficial de Colação de Grau/Formatura, contendo todas as informações 

necessárias para garantir que este momento torne--se inesquecível em sua vida. 

Utilize este Manual e tire suas dúvidas. 

 

Desde já, a UNICARIOCA lhe parabeniza por chegar até aqui! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU 

 

A colação de grau é um ato oficial obrigatório – realizado em sessão solene e pública 
com a presença de autoridades acadêmicas – pelo qual se confere o grau acadêmico (graduado, 
bacharel, licenciado, tecnólogo ou técnico – pós médio) ao aluno que houver concluído o 
referido curso e que se formaliza com a assinatura da Ata de Colação de Grau. 

 
Por tratar-se de ato oficial da Instituição de Ensino e por exigir protocolo especial, a 

solenidade oficial de Colação de Grau/Formatura deve ser conduzida e orientada pelas normas 
por ela definidas. 

 
Desta forma, tal ato representa um momento de muito orgulho para a UNICARIOCA  

porque apresenta para a comunidade o resultado de vários anos de trabalho na formação de 
um novo profissional que será inserido no mercado de trabalho gerando novas oportunidades 
de negócios, novos empregos, geração de renda, enfim, crescimento para a cidade. 

 
Acreditando nisso, a UNICARIOCA, 
 

 Preocupada em evidenciar a importância deste ato solene; 
 Com o objetivo de resgatar a tradição do cerimonial e imprimir emoção; 
 Coroar, condignamente, esse ritual de passagem para um novo status social; 
 Procurando aprimorar os serviços prestados aos seus alunos; 
 Na constante busca de estabelecer canais eficientes de relacionamento com a 

comunidade acadêmica; 
 Cumprindo sua missão comunitária. 

 
Vem proporcionar a todos os formandos, sem distinção, a chance de participar das Solenidades 
Oficiais de Colação de Grau 
 
 
Solenidades religiosas, jantares, bailes e festas não fazem parte da solenidade oficial de colação 
de grau, sendo as mesmas de responsabilidade exclusiva dos formandos em relação à 
contratação de empresas especializadas. 
 
 Na UNICARIOCA, as solenidades oficiais de colação de grau são realizadas com o 
agrupamento de vários cursos, considerando-se o número de formandos e a capacidade física 
dos locais. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
As datas para a solicitação de Colação de Grau (e pedido de diploma)   são divulgadas 

no Calendário Acadêmico. Os possíveis formandos devem solicitar, através do “portal do aluno” 
para que tal pedido inicie tramitação. 
 
 1. Critérios Legais e Acadêmicos para participação na Solenidade Oficial de Colação de grau: 
  

Participarão da solenidade de colação de grau, apenas os alunos habilitados para esse 
fim, ou seja, que tenham concluído com aproveitamento toda a matriz curricular de seus cursos, 
incluindo atividades complementares (horas PAC), Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, 
monografias e participação no ENADE.  Para que não haja indeferimento em sua solicitação, 
você deverá consultar com a antecedência de dois semestres da formatura a Secretaria de sua 
unidade e verificar se há alguma pendência (acadêmica ou documental) e procurar saná-la antes 
do semestre previsto para a conclusão. 

 
2. Colação de Grau: 
 
 A Colação de Grau é obrigatória para emissão do diploma e em nenhuma hipótese é 

dispensada, pois caracteriza-se no ato legal de conclusão do curso que permite o exercício 

profissional e pode ser realizada em Ato Solene ou Especial: 

 
a) Ato Solene: cerimônia formal coletiva planejada, organizada, produzida e oferecida pela 

UNICARIOCA, sem ônus para os formandos.  Para participar do Ato Solene, no qual as 
autoridades acadêmicas da Instituição e os paraninfos e professores homenageados estarão 
presentes, após deferimento do pedido e aviso através de e-mail, basta que o aluno 
compareça à Secretaria de sua unidade para retirar os Convites de Participação para os seus 
convidados e a Ficha de Identificação, que deve ser preenchida previamente para que o 
formando tenha acesso ao local do evento (o aluno não precisa de convite). É importante 
que o aluno leve um documento oficial de identidade para esta retirada (RG, Carteira de 
Motorista, dentre outros).   
A participação dos formandos no Ato Solene não é obrigatória, mas destacamos a 

importância de celebrar esse momento inesquecível e que marca o início de uma  

nova etapa na vida, junto com aqueles que participaram dessa conquista: colegas, 

professores, familiares e amigos. 

Observação: Formandos de períodos anteriores ao corrente, deverão requerer, na 

secretaria de sua unidade de origem a “participação na colação”, mesmo tendo assinado a 

ata em momento anterior.   

   

 

 



 

 

 

 

 

b) Ato Especial: é facultado ao formando que, por algum motivo, não puder comparecer ao Ato 

Solene. É realizado em um ambiente da Instituição, sem beca e homenageados, em horário 

e data agendados pela mesma, em data posterior à realização do Ato Solene.   

 

Obs: A UNICARIOCA não chancela cerimônias de colação de grau (simbólicas/festivas) realizadas 

por outras empresas especializadas em formaturas que, por ventura, venham a ser contratadas 

por formandos.  

 
3. Hipóteses de Antecipação de Colação de Grau: 
 

 A antecipação de Colação de Grau (assinatura no Livro de Ata de Colação de Grau) 

somente será concedida nos seguintes casos, devidamente comprovados, em requerimento 

específico:  

- Militares transferidos, esposas e filhos de militares; 
- Posse em cargo público ou privado que exija o diploma; 
- Mudança para outro Estado ou País., devidamente justificado. 

 

Os formandos que solicitarem e forem autorizados a antecipar a colação de grau poderão 

participar das Solenidades Oficiais de Colação de Grau, bastando, para isso, expressarem a 

intenção de participarem na Secretaria de sua unidade.  Para fundamentar tal solicitação, os 

alunos devem anexar os documentos comprovem seu pedido. 

 

4. Diploma: 

 

 A Ata de Colação de Grau é de competência da Secretaria Geral de Alunos e sua 

assinatura é condição indispensável para todos os formandos receberem, posteriormente, o 

diploma. Deverá ser assinado no Ato Solene de Colação de Grau (assim que o formando chegar 

ao local onde será realizada a solenidade e antes de vestir a beca) ou no Ato Especial.   

 O aluno deverá verificar, antecipadamente, se há alguma pendência de documentos, 
pois a solicitação de colação e processo de diploma só tramitará com a documentação completa. 
Os documentos pertinentes são: 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 Certidão de nascimento ou casamento; 

 Identidade; 

 CPF; 

 Diploma ou Certificado do Ensino Médio; 

 Publicação em Diário Oficial (obrigatório para formandos do RJ a partir de 1986); 

 Histórico Escolar do Ensino Médio; 
 
Para alunos oriundos de outra IES (transferências ou diplomados) acrescentar: 

 Documentação pertinente às transferências; 

 Documentação pertinente às isenções; 

 Histórico escolar e programa de disciplinas; 

 Declaração de status do Enade, caso a informação não conste do histórico. 
 
Para alunos estrangeiros: 

 RNE – Registro Nacional de Estrangeiro; 

 Toda documentação mencionada acima. 
 

5. Serviços oferecidos pela empresa parceira nos Atos Solenes de Colação de Grau: 

 Serviços gratuitos*:  

 Espaço físico (locais nobres);  
 Montagem da estrutura (palco, praticáveis, sonorização, iluminação e telões); 
 Decoração (arranjos florais, arrumação da mesa solene, tencionados, tapetes, 

bandeiras, púlpitos, cenários especiais); 
 Becas completas para formandos, autoridades acadêmicas e homenageados; 
 Capelos para os formandos e borlas nas cores dos cursos para outorga do grau 

(chapéus); 
 Canudos com a logomarca da UNICARIOCA;   
 Placas aos professores homenageados; 
 Convites simples de participação; 
 Mestre de Cerimônias; 
 Recepcionistas e seguranças; 
 Música ambiente. 

 

Serviços de aquisição opcional*:  

 Fotografia;  
 Filmagem.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
* Os serviços podem ser alterados. 

 
Todos os formandos são fotografados e filmados pela equipe de fotógrafos da empresa 
parceira no dia da cerimônia oficial de colação de grau, independentemente de aquisição 
posterior.  Além das fotos tradicionais e nos cenários especialmente montados para esse 
fim, o formando poderá ser fotografado junto com seus colegas, professores, familiares e 
amigos. Não há necessidade de contratar antes ou no dia da cerimônia os serviços de 
fotografia e filmagem realizados pela empresa parceira e o formando não é obrigado a 
adquirir o material pelo fato de ter sido fotografado ou filmado.  
Os representantes comerciais da empresa parceira entrarão em contato, geralmente, após 
120 dias após a solenidade, para agendar uma visita de apresentação do material fotográfico 
e de filmagem, sem compromisso.    
 
Importante:  
 

 A empresa parceira tem total exclusividade sobre os serviços de fotografia e 
filmagem profissionais das solenidades oficiais de colação de grau da UNICARIOCA, 
não sendo permitido o acesso de fotógrafos profissionais e de equipamentos 
fotográficos e de filmagem profissionais e semiprofissionais para registro de 
imagens; 

 
 Os cenários especialmente montados para fotografias e filmagens são de uso 

exclusivo da equipe de fotógrafos da empresa parceira; 
 
 Somente será permitido entrar no evento com máquinas fotográficas amadoras do 

tipo “mire-e-clique” portátil, compacta, com flash embutido; 
 
 Vale ressaltar que a UNICARIOCA não tem vínculo algum sobre a produção e 

comercialização dos serviços opcionais de fotografias e filmagens e, por isso, não 
dispõe de informações a esse respeito.      

Convites de participação:   

 Com relação aos convites simples de participação oferecidos, esclarecemos que o 
número obedecerá à capacidade física do local, sendo distribuídos  em média 08 
convites, com as informações essenciais sobre as solenidades oficiais de colação de 
grau, os quais são destinados para o ingresso dos convidados;  

 Não há fotos a serem tiradas para capa do convite simples de participação, eis que o 
mesmo trata-se apenas de uma forma de controle da capacidade física dos locais.  Todos 
os serviços de fotografia serão realizados no dia da colação de grau e, caso os formandos 
desejem, poderão ser tiradas fotos de todos juntos nos cenários que serão montados 
para esse fim (além das fotos que serão tiradas durante a solenidade);  

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 Cada formando receberá, além dos convites simples de participação, uma Ficha de 
Identificação, que deverá ser preenchida antecipadamente e entregue no dia da 
solenidade, a qual servirá para o acesso do formando ao local do evento (o formando 
não necessita de convite). 

6. Roteiro: 

O roteiro da cerimônia solene de colação de grau seguirá a seguinte ordem:  

 Início da solenidade (mestre de cerimônias); 

 Composição da mesa solene com as autoridades acadêmicas e paraninfos;  

 Composição da tribuna de honra com os demais homenageados;  

 Entrada dos formandos;  

 Abertura solene pelo Presidente da Solenidade; 

 Execução do Hino Nacional; 

 Agradecimento a Deus (ecumênico);  

 Entrega de placas de homenagem para os professores;   

 Pronunciamento dos paraninfos;  

 Prestação do juramento de cada curso;  

 Outorga de grau – feita pelo Presidente da Mesa Solene;  

 Entrega do certificado simbólico;   

 Homenagem à família;   

 Pronunciamento do Presidente da solenidade;  

 Agradecimento aos mestres;  

 Encerramento oficial da solenidade; 

 Saída dos alunos para cumprimentos. 
 

A mesa solene é formada por autoridades acadêmicas da Instituição e pelos Paraninfos. 

O Presidente da Mesa Solene sempre será o Reitor da UNICARIOCA e, na impossibilidade do 

mesmo comparecer à cerimônia, será indicará uma autoridade acadêmica para presidir cada 

solenidade. 

Por se tratar de uma cerimônia acadêmica com ritual próprio, o Presidente da Mesa 

Solene tem precedência sobre as demais autoridades.  

Algumas personalidades têm voz obrigatória nas solenidades: o Presidente da 

Solenidade, o paraninfo indicado para discursar em nome dos demais, o formando juramentista 

de cada curso e o mestre de cerimônias, ao conduzir a cerimônia e prestar homenagens. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

O Juramento é o ato solene prestado por 01 (um) único formando de cada curso, que traduz o 

compromisso público com o bom exercício da profissão escolhida. Sendo assim, um formando 

escolhido de determinado curso, quando chamado pelo Mestre de Cerimônias, dirige-se ao 

púlpito e, com o braço direito estendido, lê o juramento, enquanto os demais formandos, de pé, 

também com os braços direitos estendidos e com muita atenção, logo após, repetem as palavras 

do juramentista, frase a frase. 

A responsabilidade pela condução do cerimonial das Solenidades Oficiais de Colação de 

Grau caberá à empresa parceira, através do Mestre de Cerimônias.    

 

7. Escolha dos paraninfos, professores homenageados e formandos representantes: 

A escolha dos paraninfos, professores homenageados e dos formandos representantes 
será feita pelos próprios formandos, obedecendo aos seguintes critérios:  

Perfil dos Homenageados: 

 

a) Paraninfo: 
- Personagem que mantém prestígio incondicional junto aos alunos, é o padrinho dos 

formandos; 
- Somente deverá haver indicação de paraninfo por curso/unidade;  
-    Ainda que sejam indicados vários paraninfos de cursos diferentes, apenas um discursará 

em nome de todos os paraninfos, a fim de que a solenidade não se alongue e fique 
cansativa.  Poderá ser usado o critério de discursar o paraninfo que representar o curso 
com o maior número de formandos.  Tempo máximo de discurso: 5 minutos.     

OBS:  É equivocada a indicação de professor na categoria “Patrono”, pois tal categoria 

representa personagem de notório saber acadêmico, reconhecido pela competência e padrão 

de referência na área específica de determinado conhecimento,  como, por exemplo, Freud 

(curso de Psicologia); Machado de Assis (curso de Letras), entre outros. 

 

b)  Professores Homenageados: 

- Estes professores são escolhidos pelos alunos através de pesquisa disponível no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA.  A opção de votação é aberta cerca de 2 (dois) 
meses antes do final de cada período. 
 
 
 
 

-  
 



 

 

 
 
 
 
 

-  c)  Formandos Representantes: Considerando-se que as solenidades de colação de grau 
são coletivas e por curso/unidade, os formandos deverão indicar como representantes:  

 
- 01 (um) único formando para ler o juramento (por curso e por todas as unidades) – 

indicação obrigatória. 
- 01 (um) único formando para receber a imposição do grau (por curso e por todas as 

unidades) – indicação obrigatória. 
- 01 (um) formando por curso para entregar as placas de homenagem aos paraninfos e 

aos professores homenageados.  
 

Observação: Os alunos interessados em ser representantes também devem se candidatar 

através da Pesquisa no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA ou pelo e-mail 

colacao@unicarioca.edu.br, dentro do período pertinente. 

 

8. Cores dos cursos e das faixas da cintura dos formandos: 

Bacharelado:  

 Administração – Azul  

 Ciências Contábeis – Vinho 

 Ciência da Computação – Azul 

 Design – Azul  

 Engenharia – Azul 

 Jornalismo – Azul  

 Pedagogia – Roxa  

 Publicidade e Propaganda – Azul  
 

Curso Superior de Tecnologia:  

 Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Azul  

 Redes de Computadores – Azul  

 Gestão de Recursos Humanos – Azul 

 Marketing – Azul 

 Logística 
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9. Orientações: 

 

- Os formandos deverão chegar ao local do evento com duas horas de antecedência do 
início, que ocorrerá às 20 horas (chegada às 18h) – os horários poderão sofrer alteração. 

- O acesso dos convidados será a partir das 18h.  
- Não será permitida, durante a realização das solenidades, a utilização de instrumentos de 

poluição sonora (apitos, cornetas, etc.), adereços estranhos às becas (boás, “antenas e 
asas” coloridas, colares, etc) e a exibição de cartazes, banners e faixas de qualquer 
espécie, bem como fazer uso de bebidas alcoólicas antes das solenidades, por parte dos 
formandos, a fim de preservar a uniformidade e seriedade do ato acadêmico, bem como 
em respeito ao público presente que merece assistir a uma cerimônia bonita e emotiva, 
sem brincadeiras de gosto duvidoso ou pejorativa.    

- Com relação ao traje a ser utilizado, sugerimos que o formando utilize por baixo da beca 
roupas leves e confortáveis em tons escuros, assim como sapatos (homem) ou scarpin ou 
sandálias (mulher).  Não devem ser usados tênis e chinelos de qualquer espécie.  

- O traje dos formandos fica a critério de cada um, lembrando que terão que vestir a 
beca.  Para as formandas, o ideal é que usem vestidos até o joelho, para ficar mais 
harmonioso com as becas, que têm essa altura. 

- Será necessária a apresentação de convites simples de participação para crianças maiores 
de cinco anos. 

- Não haverá nenhum ensaio anterior ao evento e não haverá prova de becas, as quais 
serão disponibilizadas no próprio dia da solenidade para os formandos. 

- Os formandos indicados para representar seus colegas na leitura do juramento e 
recebimento da outorga de grau, deverão apresentar-se ao local da solenidade até às 18h, 
sob a condição irreversível de serem substituídos.  

 

10. Disposições finais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos formados de períodos anteriores poderão participar da cerimônia, desde que: 

 

- Manifestem essa intenção por escrito (através de requerimento na secretaria da unidade de 

origem ou por email – colacao@unicarioca.edu.br); 

- Será permitida a participação na cerimônia dos formandos que por algum motivo não 

conseguiram participar no semestre anterior, ou seja, o formando que não conseguiu participar 

da cerimônia de 2017.2 poderá participar da cerimônia de 2018.1, desde que manifeste 

interesse, conforme explicado acima; 

- Não poderão participar da cerimônia, alunos de cursos que já não são oferecidos e/ou cursos 

extintos. 

10. Juramentos: 

* Instruções: O(a) juramentista deverá ler cada frase pausadamente, conforme marcação 

abaixo, e esperar que os colegas a repitam.  

 

Bacharelado: 

ADMINISTRAÇÃO 

"PROMETO, // 
DIGNIFICAR MINHA PROFISSÃO, // 
CONSCIENTE DE MINHAS RESPONSABILIDADES LEGAIS, // 
OBSERVAR O CÓDIGO DE ÉTICA, // 
OBJETIVANDO O APERFEIÇOAMENTO // 
DA CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO, // 
O DESENVOLVIMENTO DAS INSTITUIÇÕES // 
E A GRANDEZA DO HOMEM E DA PÁTRIA".// 
ASSIM PROMETO.”  
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CIÊNCIAS CONTÁBEIS   

"JURO, // 

NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE CONTADOR, // 

ME ATER MAIS // 

À CONSCIÊNCIA DO QUE AO LUCRO,// 

MAIS AOS FINS DO QUE AOS MEIOS, // 

MAIS AO SER DO QUE AO TER, // 

PARA DIGNIFICAR O HOMEM // 

NA SUA EXPRESSÃO MAIS UNIVERSAL, // 

ACIMA DAS RAÇAS, CRENÇAS E IDEOLOGIAS, // 

NA COMUNHÃO DO MESMO DESTINO // 

E DA MESMA REALIZAÇÃO, // 
TRABALHANDO PELO PROGRESSO ECONÔMICO E SOCIAL DO PAÍS,// 

COM LEALDADE E HONESTIDADE”.  // 
ASSIM JURO 

ASSIM ME COMPROMETO”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO  

"JURO// 

EXERCER MINHA PROFISSÃO, // 

DE BACHAREL EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, // 

SEGUINDO FIELMENTE OS CAMINHOS  DA HONESTIDADE, // 

DA HONRA, DA HUMILDADE E DA JUSTIÇA.// 

SER O DISSEMINADOR DO CONHECIMENTO E DA INFORMAÇÃO.// 

NO CUMPRIMENTO DE MINHA MISSÃO, // 

SER IMPARCIAL NO DESENVOLVIMENTO // 

DAS GRANDES E PEQUENAS OBRAS.// 

COMPROMETO-ME BUSCAR POR MUDANÇAS, // 

EMPREGANDO NOVAS TECNOLOGIAS // 

SEMPRE EM BENEFICIO DA HUMANIDADE.// 

ASSIM PROMETO.” 

 

 

  



 

 

 

   
 

 

 

DESIGN  

“PROMETO// 

NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE DESIGNER, // 

CUMPRIR OS DEVERES INERENTES // 

DO GRAU QUE ME É CONFERIDO, //  

SUBORDINANDO-OS AOS PRECEITOS DA ÉTICA, // 

E HONRANDO OS ENSINAMENTOS MINISTRADOS, // 

ESFORÇANDO-ME PARA CONTRIBUIR // 

NO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO // 

E CULTURAL DO BRASIL, // 

E BEM-ESTAR DA HUMANIDADE. // 

ASSIM ME COMPROMETO”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

JURO, // 

DIANTE DE DEUS // 

E DA SOCIEDADE QUE FARÁ USO DO MEU TRABALHO, // 

QUE CONDUZIREI MEUS ESFORÇOS PROFISSIONAIS // 

COM A MÁXIMA RESPONSABILIDADE E RESPEITO HUMANO. // 

PROMETO QUE, // 

NO CUMPRIMENTO DO MEU DEVER DE ENGENHEIRO, // 

NÃO ME DEIXAREI CEGAR // 

PELO BRILHO EXCESSIVO DA TECNOLOGIA, // 

LEMBRANDO-ME COMPLETAMENTE DE QUE // 

TRABALHO PARA O BEM DO HOMEM E NÃO DA MÁQUINA. // 

COLOCAREI TODO O MEU CONHECIMENTO CIENTÍFICO // 

A SERVIÇO DO CONFORTO E DESENVOLVIMENTO DA HUMANIDADE, // 

SEMPRE RESPEITANDO O MEIO AMBIENTE.// 

ASSIM EU JURO.” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

JORNALISMO  

“JURO// 

 EXERCER A FUNÇÃO DE JORNALISTA// 

 ASSUMINDO O COMPROMISSO// 

 COM A VERDADE E A INFORMAÇÃO// 

 ATUAREI DENTRO DOS PRINCÍPIOS UNIVERSAIS// 

DE JUSTIÇA E DEMOCRACIA,// 

GARANTINDO PRINCIPALMENTE // 

O DIREITO DO CIDADÃO À INFORMAÇÃO. // 

BUSCAREI O APRIMORAMENTO // 

DAS RELAÇÕES HUMANAS E SOCIAIS,// 

ATRAVÉS DA CRÍTICA E ANÁLISE DA SOCIEDADE,//  

VISANDO UM FUTURO// 

MAIS DIGNO E MAIS JUSTO// 

PARA TODOS OS CIDADÃOS BRASILEIROS.// 

ASSIM EU JURO.” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PEDAGOGIA  

“PROMETO // 

NO EXERCÍCIO DE MINHA PROFISSÃO, // 

ENFRENTAR OS DESAFIOS// 

QUE A EDUCAÇÃO ME PROPÕE, // 

DENTRO E FORA DA ESCOLA, //  

COM CRIATIVIDADE, PERSEVERANÇA E COMPETÊNCIA, // 

BUSCANDO NOVOS CAMINHOS // 

PARA O PROCESSO EDUCACIONAL. //  

PROMETO TRABALHAR POR UMA EDUCAÇÃO // 

PARA A RESPONSABILIDADE SOCIAL, // 

ÉTICA E POLÍTICA, //  

PARTICIPANDO PROFISSIONALMENTE // 

DA CONSTRUÇÃO DO HOMEM ÍNTEGRO, //  

DA HUMANIDADE E DA PÁTRIA". 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

JURO// 

COMO PUBLICITÁRIO // 

JURO BUSCAR MEUS IDEAIS, // 

SEGUINDO A META DE TRABALHO // 

QUE LIVREMENTE ESCOLHI. // 

 E DA MESMA MANEIRA, COMUNICAR / / 

COM ÉTICA, HONESTIDADE E RESPONSABILIDADE // 

AQUILO QUE ME FOI TRANSMITIDO. // 

JURO REMOVER TODOS OS OBSTÁCULOS // 

QUE IMPEÇAM A APROXIMAÇÃO // 

CADA VEZ MAIOR ENTRE OS SERES, // 

E FAZER COM QUE POSSAM COMPREENDER // 

A TRANSCENDÊNCIA DA COMUNICAÇÃO // 

E SUA FUNÇÃO NA SOCIEDADE E NA HUMANIDADE. // 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Superior de Tecnologia: 

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

"PROMETO, //  

QUE NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL // 

COMO TECNÓLOGO EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS  

E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, //  

SEREI FIEL AOS PRECEITOS //  

DA HONRA E DA CIÊNCIA, //  

PROMOVENDO O USO //  

E O DESENVOLVIMENTO DA INFORMÁTICA //  

EM BENEFÍCIO DO CIDADÃO E DA SOCIEDADE."//      

ASSIM PROMETO.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS  

PROMETO// 

SOLENEMENTE, // 

EXERCER A PROFISSÃO // 

DE TECNÓLOGO EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, // 

COM A DEVIDA DIGNIDADE, // 

ASSUMINDO AS RESPONSABILIDADES LEGAIS E ÉTICAS, // 

DE MODO A CONTRIBUIR // 

PARA OS PROPÓSITOS DAS INSTITUIÇÕES, // 

SEMPRE ALICERÇADOS // 

NA DIGNIDADE DO HOMEM, // 

NA ELEVAÇÃO DO SEU NÍVEL DE VIDA, // 

NO FORTALECIMENTO DE SUA CULTURA, // 

NA PROMOÇÃO DO SEU BEM-ESTAR // 

E NO DESENVOLVIMENTO DO MEU PAÍS.  // 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MARKETING  

JURO// 

PAUTAR MINHA CONDUTA PROFISSIONAL  //  

DE TECNÓLOGO EM MARKETING // 

OBSERVANDO OS MEUS DEVERES DE CIDADANIA, //  

INDEPENDENTE DE CRENÇAS, RAÇAS OU IDEOLOGIAS, // 

CONCORRENDO PARA QUE // 

O EXERCÍCIO DAS MINHAS FUNÇÕES // 

SEJA UM INSTRUMENTO // 

DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL, // 

DA SOCIEDADE E DO PAÍS. // 

ASSIM JURO”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LOGÍSTICA 

“PROMETO // 

DIGNIFICAR MINHA PROFISSÃO, // 

CONSCIENTE DE MINHAS RESPONSABILIDADES LEGAIS, // 

OBSERVAR O CÓDIGO DE ÉTICA, // 

OBJETIVANDO O APERFEIÇOAMENTO E DISSEMINAÇÃO DA CIÊNCIA, // 

O DESENVOLVIMENTO DAS INSTITUIÇÕES // 

E A GRANDEZA DO HOMEM E DA PÁTRIA.” // 

 

REDES DE COMPUTADORES  

 “ PROMETO // 

QUE NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL // 

COMO TECNÓLOGO EM REDES DE COMPUTADORES, // 

 SEREI FIEL AOS PRECEITOS // 

DA HONRA E DA CIÊNCIA, // 

PROMOVENDO O USO // 

E O DESENVOLVIMENTO DA INFORMÁTICA // 

EM BENEFÍCIO DO CIDADÃO E DA SOCIEDADE.// 

ASSIM PROMETO.” 

 

 

 



 

 

 

 

 

11. Dúvidas: 

- Em relação a problemas de ordem acadêmica (Grade curricular, assinatura do livro, 

listagem dos formandos, horas PAC, documentos, etc.) – Procurar a Secretaria de sua 

unidade e/ou o coordenador de seu curso. 

- Em relação às solenidades oficiais de colação de grau e outros procedimentos a serem 

tomados, enviar e-mail para: 

o  colacao@unicarioca.edu.br  (equipe da UNICARIOCA). 
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