Orientações para Formatura
O IFSC – Câmpus Gaspar proporciona aos alunos concluintes dos cursos técnicos
superiores, concomitantes, subsequentes e integrados a cerimônia de encerramento do curso por meio do
cerimonial de formatura.
Esclarecimentos:
- O IFSC – Câmpus Gaspar realiza apenas o cerimonial de formatura (solenidade);
- Referente a infraestrutura, o campus organiza de acordo com os materiais disponíveis da instituição
(cadeira, mesa, som, microfone). A decoração se restringe apenas a mesa de autoridades.
- Decorações opcionais, como fotografia profissional e estúdio fotográfico e festa de formatura são de
responsabilidade dos formandos;
- Os itens contratados pelos formandos deverão ser comunicados ao GT Eventos do Câmpus Gaspar para a
melhor organização do espaço.
- As becas e os canudos são oferecidos e de responsabilidade do câmpus Gaspar. Após a cerimônia estes
materiais deverão ser devolvidos ao local de retirada das becas. Apenas os cursos superiores utilizam
capelo (chapéu de formatura).
- O(a) paraninfo(a) e os(as) homenageados(as) deverão ser convidados pelos formandos e, posteriormente,
deverão ser informados ao GT Eventos para a formalização do convite.
- O IFSC – Câmpus Gaspar proporciona aos formandos duas placas de homenagem por turma. Os
homenageados (do IFSC) deverão ser escolhidos pelos formandos e informados ao GT Eventos. Ainda,
dois formandos serão responsáveis pela entrega durante a cerimônia. Outras homenagens (pais, mestres,
etc.) deverão ser comunicadas ao GT Eventos para a inclusão no cerimonial. Estas homenagens extras são
de responsabilidade dos formandos.
- Serão realizados dois ensaios no período noturno. O primeiro um mês antes do evento e o segundo
um/dois dias antes do evento.
Dados importantes que deverão ser entregues ao GT Eventos no primeiro ensaio (dois meses antes):
- Representantes de turma (nomes e e-mails)
- Nome da turma (Um nome que represente a turma. Por exemplo: "Os Vencedores"; "Look do Dia"... )
- Orador da turma (um colega que transmitirá uma mensagem em nome da turma)
- Juramentista (01 por formatura para os cursos técnicos e 1 para cada curso superior): definido no
primeiro ensaio.
- Paraninfo(a) (01) (Um professor que todos tenham afeto. Um padrinho que represente a turma. Conduzirá a turma na
entrada da formatura)

- Homenageados(as) (02) (Dois servidores que serão homenageados pela turma (técnico e/ou professor)).
- Frase das placas de homenagem (Uma frase, uma citação. Alguma mensagem para o homenageado. Poderá ser uma
frase para cada placa ou uma frase para as duas placas)
- Alunos que entregarão as placas (Dois colegas que farão a entrega das placas aos homenageados).
- Músicas: de entrada, entrega dos canudos e encerramento (mp3) (entregar no ensaio)
- Vídeo de recepção (mp4) (Antes de começar a cerimônia, será colocado o vídeo da turma para a recepção dos
convidados). (Entregar no ensaio)

- Tamanho das becas
Contato para dúvidas e informações: eventos.gas@ifsc.edu.br
Curso:
Data da Formatura:
Horário:
1º Ensaio:
2º Ensaio:

