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Prezados Formandos, 
  
Segue em anexo a relação final de estudantes aptos a colarem grau na cerimônia coletiva referente ao 
semestre 2021.2. Serão 55 estudantes dos oito cursos: Bacharelado em Engenharia Mecânica, Bacharelado 
em Engenharia Civil, Licenciatura em Geografia, Curso Superior Tecnológico em Gestão de Turismo, 
Cursos Superior Tecnológico em Gestão Ambiental, Curso Superior de Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas, Curso Superior de Tecnologia em Radiologia, Curso Superior de Tecnologia 
em Design Gráfico. Sobre a lista em anexo, informa-se que apenas os nomes listados foram aprovados pelo 
Departamento de Gestão e Controle Acadêmico (DGCA) para colarem grau referente ao período 2021.2. 
Ou seja: estão APTOS. A atual lista 2021.2 não sofrerá mais nenhum acréscimo. E esta informação nos é 
encaminhada pela Coordenação de Curso, portanto, caso haja dúvidas devem ser dirimidas com o 
coordenador.  
 
Como todos já sabem, por constar no Calendário Acadêmico 2022.1 publicado em fevereiro/2022, a 
cerimônia será na quarta-feira, dia 22 de junho de 2022. Realizaremos a colação de forma presencial, 
às 19h30min, no Auditório do Campus Recife. Procuraremos com que a cerimônia comece pontualmente 
às 19h30min. 
 
Para um melhor transcorrer da cerimônia, convocamos aos formandos para uma reunião e treinamento na 
terça-feira, às 9h, no Auditório do Campus Recife.  
 
Outras informações de interesse: 

 Os formandos poderão comparecer com um padrinho/madrinha e mais 1 (pessoa) pessoa.  
 Os formandos poderão escolher uma das pessoas que o acompanha para ser padrinho ou madrinha 

e entrar à sua direita consigo. 
 Os oradores de turma foram escolhidos por sorteio ou indicação do grupo, quando assim o 

conseguimos. Os oradores por curso são: 
o Daniel Calebe dos Santos Pessoa, do curso de Bacharelado em Engenharia Mecânica; 
o Caio Felipe dos Prazeres Sena, do curso de Bacharelado em Engenharia Civil; 
o Helder Lopes Cavalcanti, do curso de Licenciatura em Geografia; 
o Beatriz Kelly Viana de Araújo, do Curso Superior Tecnológico em Gestão de Turismo;  
o Mirelle Stéphanie Pereira dos Santos, do Curso Superior de Tecnólogo em Gestão 

Ambiental; 
o Edson Patricio da Silva, coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas; 
o Kalyne Louize da Silva, do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia; 
o Iam Samuel de Santana Lopes, do Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico. 

 Cada curso terá uma pessoa juramentista que representará a todo o grupo na Outorga de Grau 
conferida pelo Reitor. O juramentista irá ler pausadamente o juramento de seu curso, com a mão 
direita levantada e os demais deverão, em seus lugares, de pé, com a mão direita levantada, repetir 
o juramento após o juramentista. A escolha foi feita pela CACE e eventualmente houve a indicação 
da Coordenação de Curso. Os juramentistas por curso são: 

o Bacharelado em Engenharia Mecânica, Daniel Calebe dos Santos Pessoa 
o Bacharelado em Engenharia Civil, Viviane Ribeiro da Silva 
o Licenciatura em Geografia, Carlos Alberto Alves da Silva Junior 
o Curso Superior Tecnológico em Gestão de Turismo, Alyson de Souza Lima 
o Cursos Superior Tecnológico em Gestão Ambiental, Mônica Valéria Gomes Barbosa 
o Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sheyla Alice 

Canuto de Oliveira 



o Curso Superior de Tecnologia em Radiologia, Mayara Letícia Falcão da Silva 
o Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico, Alexandre José Gonçalves das 

Mêrces.  
 A Láurea Acadêmica consiste em diploma meritório a ser concedido aos estudantes formandos 

dos cursos superiores do IFPE que se destacaram. Os critérios e procedimentos para a obtenção 
constam na Resolução CONSUP/IFPE n.º 34/2015. No dia, saberemos quem foi contemplado. 
Eventualmente, há turmas que não têm. Fiquem tranquilos!  

 Os formandos deverão apresentar-se à Coordenação de Administração, Comunicação e Eventos 
(CACE) ao chegar, a partir das 18h e até às 19h15min, para conferir a grafia de seu nome na ata 
da Colação de Grau, para receber as orientações quanto: ao local a sentar-se, juramento, outorga 
de grau, vestir a beca, a faixa e o capelo.  

 A CACE emprestará uma beca, um capelo e uma faixa da cor de seu curso a cada formando. O 
formando deverá chegar às 18h para vestir-se e orientar-se. Ao final da cerimônia devolverá o 
material em perfeito estado, como o recebeu. 

 As cores das faixas por curso são: 
o Azul para os cursos: Bacharelado em Engenharia Mecânica, Bacharelado em Engenharia 

Civil, Licenciatura em Geografia, Curso Superior Tecnológico em Gestão de Turismo, 
Cursos Superior Tecnológico em Gestão Ambiental, Curso Superior de Tecnologia em 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Curso Superior de Tecnologia em Design 
Gráfico;  

o Verde para Curso Superior de Tecnologia em Radiologia. 
 Antes de sair de retornarem para casa precisa: assinar a ata da cerimônia de colação de grau (este 

documento é imprescindível para ter-se o direito ao Diploma) e devolver a beca, o capelo e a faixa.  
 Estacionamento. O IFPE Campus Recife possui amplo estacionamento. Ao chegar, pelo Portão 

2, de entradas de carro, identifique-se e escolha um lugar no estacionamento, preferencialmente, 
à frente do Hall. Ao sair, utilizar-se o portão 1, onde temos uma Portaria de entrada de pessoas 
também.  

  
Serviço 
Colação 2021.2 
Treinamento com os formandos na terça-feira pela manhã, às 09h, no auditório do campus Recife. 
Cerimônia: quarta-feira, 22 de junho de 2022 
Horário: 18h Recepção dos formandos, seus padrinhos e 2 familiares: orientações de entrada dos 

formandos com padrinhos/madrinhas e o local para sentar-se, momento do juramento, outorga 
de grau 

19h30min início da cerimônia 
Local: Auditório do IFPE Campus Recife. 
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