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ESCOLA TÉCNICA INSTITUTO UNICLESS EDUCACIONAL 

COORDENAÇÃO GERAL DE CURSOS TÉCNICOS 
Edital 043/2019 – Solenidade de Entrega de Título 2020.1 

 

A coordenação Geral de Cursos da Escola e Instituto Unicless Educacional informa a todos os 

interessados, as datas e horários da Cerimônia de Outorga de Título de Técnico para os alunos dos 

cursos de Técnico em Enfermagem, Técnico em Saúde Bucal e Técnico em Radiologia, que 

integralizaram toda a carga horária dos seus respectivos cursos, incluindo Estágio, no período de 16 

de julho de 2019 à 27de fevereiros de 2020. 

 

A Entrega de Título é de participação obrigatória de todos os formandos tendo em vista a 

obrigatoriedade do juramento profissional para os cursos da área de saúde para a emissão do 

respectivo Diploma. A solenidade acontecerá no dia 27 de março de 2020, para todos os alunos que 

aderirem a este edital e estiverem com o nome publicado no edital de homologação de formandos. 

 

1 – DATAS E HORÁRIOS 

1.1 Evento: Ensaio da Entrega de Título 

Data: de 27 de março de 2020 (PODERÁ SOFRER ALTERAÇÃO EM CASO DE NECESSIDADE) 

Horário: 07h30 

Local: Auditório do Palácio da Cultura do Estado de Roraima/RR 

 

1.2 - Evento: Solenidade de Entrega de Título 

Data: 27 de março de 2020 

Horário: 19h 

Local: Auditório do Palácio da Cultura do Estado de Roraima 

 

2 – DA FORMATURA 

2.1. O formando deverá comparecer ao local da solenidade com 60 minutos de antecedência. 

2.2. A solenidade será presidida pelo Diretor da instituição ou por pessoa por ele designada e que 

conte com a presença de representantes dos respectivos cursos e das unidades acadêmicas a que estão 

vinculados. 

2.3. Durante a Cerimônia de Entrega de Título, somente farão uso da palavra as personalidades 

enumeradas pelo protocolo e os discursos não poderão ultrapassar, sob qualquer hipótese, o tempo 

estipulado pela Comissão de Formatura. 
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2.4. As solenidades de Entrega de Título devem observar o seguinte protocolo: 

a) A solenidade será aberta pelo mestre de cerimônias, a quem estará incumbido de convidar as 

pessoas definidas pelo cerimonial para compor a mesa, bem como patrono(s), paraninfo(s), 

demais professores homenageados; 

b) O mestre de cerimônias convidará os formandos a ingressar no recinto e ocupar seus assentos; 

c) O presidente da sessão declarará aberta a solenidade e convidará à todos que ouçam a 

execução do hino nacional; 

d) A Secretária Escolar procederá à leitura do(s) termo(s) de Entrega de Título, 

e) O juramentista de cada turma de formandos prestará o juramento; 

f) O diretor da unidade conferirá o título a cada turma de formandos; 

g) O presidente da solenidade – ou alguém por delegação sua – promoverá a chamada individual 

dos alunos e a entrega simbólica dos diplomas, em frente à mesa de honra, pelo presidente da 

solenidade; 

h) Manifestação do diretor ou seu representante e consequente encerramento da solenidade. 

 

2.5. A Escola Técnica Instituto Unicless se compromete a disponibilizar para os formandos que aderirem 

ao edital: 

- Local adequado para a cerimônia de Entrega de Título.  

- Decoração interna compatível com uma formatura de entrega de títulos. 

 

3 – PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE 

3.1. Não será permitida a entrada de alunos na sala destinada à colocação das Becas depois de passados 

10 minutos do tempo estabelecido para início da organização, que ocorrerá 60 minutos antes do horário 

de início de sua solenidade e NÃO SERÁ PERMITIDA A ENTRADA DE CONVIDADOS VESTINDO 

BERMUDAS, CAMISETAS REGATAS E CHINELOS. 

 

3.2. O aluno que não comparecer na solenidade deverá aguardar o próximo edital ou fazer a sua 

formatura em gabinete (a seu custo) independente do motivo. 

 

3.3. Não poderão participar da formatura aqueles que por qualquer motivo faltarem ao ensaio (NÃO 

NECESSITA ESTAR COM A BECA). 

 

3.4. A solenidade iniciará impreterivelmente no horário estabelecido para cada grupo e todos os alunos 

deverão estar vestindo BECAS COMPLETAS, COM A FAIXA VERDE, conforme modelo disponibilizado 

pela Empresa Contratada a qual será informado pela Instituição em até 10 dias antes da 

solenidade. 

 



 

Edital de Formatura 2020.1 Página 3 

3.5. Caberá ao aluno que optar por participar da solenidade, o pagamento da taxa de R$ 189,00 

(cento oitenta e nove reais) pagos até o dia 22 de dezembro de 2019, onde estará incluído: o valor do 

aluguel da Beca Completa, 01 CD com fotos de fotógrafo profissional CONTENDO FOTOS GERAIS 

DA FORMATURA MAIS 10 FOTOS INDIVIDUAIS, incluindo recebimento do Diploma e foto com 

familiares). Além disso, serão disponibilizados 02 pontos de fotografia A QUAL PODERÁ SER 

UTILIZADO PARA FOTOS PARTICULARES, SENDO QUE UM DOS PONTOS SERÁ UTILIZADO PARA O 

FOTÓGRAFO OFICIAL. 

 

3.6. O número de convidados será, A PRINCÍPIO, de no máximo 05 convidados por alunos, os quais 

poderão estar dentro do auditório. Estes convidados somente adentrarão o local destinado à 

formatura com a apresentação da senha individual. Caso possuam mais convidados, estes poderão 

assistir a solenidade do lado externo do auditório, caso não tenha lugar disponível. 

 

3.7. Serão distribuídas 5 (cinco) senhas para cada aluno formando no dia do ensaio de formatura. A 

entrada será controlada e somente com a senha será permitido adentrar ao auditório. Será permitida a 

doação de senha de um aluno para outro. 

 

3.8. Não será permitido a escolha de música para a entrada do aluno. 

 

3.9. O aluno que pagar a participação na solenidade e por qualquer motivo não participar, ficará com 

crédito para o próximo edital ou para a formatura em gabinete. 

 

4- OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

4.1. Todos os alunos que irão participar da Entrega de Título deverão solicitar o Requerimento de 

Verificação Pedagógica e Financeira (presencialmente no atendimento ao aluno) até o dia 20 de 

dezembro de 2019. Caso o aluno não entre com o requerimento até esta data não poderá participar desta 

formatura. 

 

4.2. Todos deverão entregar para fins de atualização de cadastro, JUNTO AO REQUERIMENTO 

PRESENCIAL de verificação pedagógica e financeira, a cópia do Certificado de Conclusão de Ensino 

Médio e Histórico de Ensino Médio, autenticados, mais a seguinte documentação (mesmo que já tenha 

entregado no ato da matrícula - cópia simples, sem autenticar): 

- Carteira de Identidade; 

- CPF; 

- Comprovante de endereço; 

- Certidão de nascimento ou casamento atualizada (máximo de 60 dias); 

- Certificado de Reservista ou equivalente, para os homens; 
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4.3. Todos os alunos deverão estar quites com suas obrigações administrativas e financeiras até o dia 12 

de fevereiro 2020, sendo que para aqueles que renegociaram a suas mensalidades extrapolando a data 

acima, deverão pagar antecipado, parcelar no cartão ou, então, trazer avalista e seguir pagando 

normalmente as suas parcelas. Para os que possuem plano financiado em longo prazo deverão 

apresentar avalista sem restrição com renda mensal de até 04 vezes o valor da parcela. 
 

4.4. Caso o aluno não corresponda ao item 4.3, ou não entregue algum documento constante no item 4.2, 

não participará da Entrega de Título, devendo aguardar o próximo edital ou solicitar a formatura em 

Gabinete. 
 

4.5. O aluno que não entregar cópias do Certificado e Histórico de Ensino Médio autenticados não terá o 

direito a Entrega de Título e, tão pouco, a declaração ou certificado de conclusão de curso. 
 

4.6. Não há hipótese de receber a documentação após as datas informadas, devendo o aluno aguardar 

novo edital ou solicitar a formatura em gabinete. 
 

4.7. Dia 15 de fevereiro de 2020, será publicado edital com a relação final de formandos e será enviado a 

lista final de formandos para a Secretaria Estadual de Educação para fins de publicação em Diário Oficial. 
 

4.8. O aluno que solicitar o Requerimento constante no item 4.1 e não comparecer no ensaio, não 

participará da formatura, devendo aguardar o próximo edital. 
 

5. FORMATURA EM GABINETE 

5.1. O aluno que optar em não participar da solenidade, poderá optar pela solicitação de formatura em 

Gabinete. 
 

5.2. Para a formatura em gabinete, primeiramente o aluno deverá ter o seu nome publicado no edital de 

homologação de término de estágio, publicado quinzenalmente (no 1º e no 15º dia útil de cada mês) pela 

Coordenação de Estágio. 
 

5.3. Para a formatura em Gabinete o aluno deverá ter em mãos a Declaração de Verificação Pedagógica 

de “NADA CONSTA” e a Verificação Financeira de acordo com sua situação contratual, que serão emitidas 

para aqueles que solicitaram o Requerimento de Verificação Pedagógica e Financeira para fins de 

Emissão de Diploma. 
 

5.4. O uso da Beca, com faixa verde é obrigatório para as formaturas em Gabinete e deverão acontecer 

sempre nas Sextas-Feiras, no auditório da Unidade Asa Branca, sendo que cabe ao aluno providenciar a 
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Beca para o dia marcado. 

 

5.5. A formatura em Gabinete poderá acontecer individualmente ou em grupo e será obrigatória a 

execução do juramento da profissão. 

 

5.6. O valor da formatura em Gabinete é R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) e esta poderá ser 

solicitada a qualquer momento a partir da publicação do nome do aluno no edital de homologação de 

estágio, desde que o aluno tenha em mãos as declarações citadas no item 5.3. 

 

6. CONTATOS:  

Qualquer dúvida poderá ser retirada via whatsapp do atendimento ao aluno. 

 

7 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. Poderá haver complementação deste Edital com a Intenção de sanar divergências, comunicar aos 

alunos ou até mesmo, mudança de itens ou datas. 

7.2. Os casos omissos e eventuais dúvidas referentes a este edital serão resolvidos e esclarecidos pela 

Instituição. 
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