
RESOLUÇÃO Nº 02/95-COUN 
 
 
O CONSELHO UNIVERSITÁRIO da Universidade 
Federal do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe 
confere o artigo 23, inciso III do Estatuto, 
 
 
RESOLVE: 

 
 
Art. 1º - Aprovar o roteiro para as solenidades de Colação de Grau dos Cursos de 
Graduação desta Universidade nos termos do Anexo I. 
 
Art. 2º - Para o início da sessão, todos os formandos deverão estar acomodados em seus 
respectivos lugares. 
 
Art. 3º - Em relação ao § 8º do art. 38 da Res. 09/94-COUN, fica determinado que os 
recursos de natureza cênica só poderão ser utilizados após o término da sessão solene, sob 
pena de cancelamento da mesma. 
 
Art. 4º - É vedada sessão do Conselho Universitário aos domingos para a realização de 
cerimônia de Colação de Grau. 
 
 
 

Sala das sessões, em 24 de março de 1995. 
 
 
 
 

José Henrique de Faria 
Presidente 

 
 



ANEXO I DA RESOLUÇÃO 02/95-COUN 
 
 

ROTEIRO PARA AS SOLENIDADES DE COLAÇÃO DE GRAU DOS 
CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

 
 
Curso: _________________________________________________________________ 
 
Data: __________________________________________________________________ 
 
Hora: _________________________________________________________________ 
 
Local: _________________________________________________________________ 
 
 
SECRETÁRIO: A Universidade Federal do Paraná e a Comissão de Formatura da Turma 

do Curso de ______________________________________ de 199__, 
cumprimenta a todos os presentes e têm o prazer de recebê-los nesta 
Sessão Pública e Solene do Conselho Universitário. 
 
Compõe a mesa diretiva (anunciar os componentes). 
(na mesa sentam o Presidente, o representante do Setor, demais 
conselheiros e o Coordenador do Curso). 
 
Nome de Turma: __________________________________________ 
 
Paraninfo: ________________________________________________ 
 
Patrono: _________________________________________________ 
 
Com a palavra o Senhor Presidente para autorizar a abertura desta sessão 
solene. 
 

PRESIDENTE:  (Por delegação do Magnífico Reitor) Declaro aberta esta Sessão Pública e 
Solene do Conselho Universitário, especialmente convocada para ser 
conferido o grau de _________________________________ aos 
formandos do curso de _________________________________ do 
Setor _________________________________________________ do 
(ano ou semestre) de ____________________de 199__. 
 
Convido a todos para que, em pé, ouçamos o Hino Nacional. 
 



SECRETÁRIO:  Convido o(a) formando(a) ___________________________________ 
para, juntamente com a turma, prestar o juramento. 
 

PRESIDENTE:  Eu, _____________________________________________ (por 
delegação do Magnífico Reitor), Presidente do Conselho Universitário 
confiro-lhe o grau de _______________________________________ 
 

SECRETÁRIO: Em seguida será conferido igualmente o grau de _________________ 
_____________________________________ aos formandos cujos os 
nomes serão anunciados pelo Presidente. 
 
Convido o(a) Orador(a) da turma, bacharel ou licenciado(a) ________ 
________________________________________________________ 
para o uso da palavra. 
 
Na seqüência discursará o Paraninfo da Turma, __________________ 
________________________________________________________ 
 
Excepcionalmente a palavra será concedida a outro orador. 
Convido o(a) bacharel ou licenciado(a) ___________________ para usar 
a palavra. 
 
Para encerrar esta Sessão Pública e Solene do Conselho Universitário, 
ouviremos a palavra do Sr. Presidente, Prof (a) __________________ 
________________________________________________________ 
 


