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Capa 

• Nome Completo e 
Correto do Curso

• Nome da Instituição
• Ano e Semestre da 

Conclusão do Curso

Obs.: No caso de convite Luxo, essas informações devem constar na contra capa



Mensagem Inicial 

• O termo correto é 
Colação de Grau 

• A mensagem inicial, 
fica a critério dos 
alunos

• A empresa que fará 
os convites, poderá 
auxiliar



Solenidades

• Culto Ecumênico 
(opicional), com data, 
hora e local, com 
endereço completo

• Colação de Grau, com 
data, hora e local, com 
endereço completo

•
• Baile de Formatura, com 

data, hora e local, com 
endereço completo



Autoridades Homenageadas 
(até 2013) 

• Raimundo Colombo
Governador de Santa Catarina

• Eduardo Deschamps
Secretário de Estado da Educação 

• GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO
Prefeito Municipal 

Obs.: No campus colocar o nome do prefeito da 
respectiva cidade



Homenagens Administrativas

• Prof. M.e Célio Simão Martignago
Reitor

• Prof. Alcir Texeira
Vice reitor

• Prof. M.e Charles Roberto Hasse
Pró-Reitor de Ensino

• Coordenador do Curso

• Gerente do Campus



Corpo Docente 

• Lista de todos os professores que ministraram
aula para a turma

A lista pode ser solicitado na Secretaria Acadêmica
Fone: 35316015 ou 35316000



Homenagem Especiais 

• Patrono: Patrocinador, pessoa que talvez possa ajudar
financeiramente

• Paraninfo: Alguém da área, este irá passar uma mensagem no dia
da colação (3minutos)

• Nome de turma: Professore que lecionou para a turma



Mensagens

• Essas mensagens são opcionais e fica a 
critério da turma. 

• Aos pais
• Aos que amamos
• Aos mestres
• A Deus
• Aos ausentes
• Aos amigos

• Outras

No dia da Outorga são lidas duas
mensagens, iguais as mensagens que
estão no convite.

Aos mestres

-Aos pais

Também, são entregues lembranças aos 
homenageados



• Em uma mesma folha deve constar o
nome completo e correto do curso:

- Do Orador da Turma
- Do Requerente de Grau
- Do Juramentista

Na mesma folha, ainda deve constar o 
Juramento.



Fotos

• Coletiva
• Individuais
• Em grupo
• Da Comissão
• Festas



Sugestão 

• Mensagem Final ou da 
Comissão de Formatura



Disposições Gerais

• O boneco do convite, deve ser encaminhado ao
setor de eventos para correção final.

• Devem ser entregues 03 convites para o setor
de eventos da UNIDAVI (01 Luxo e demais
Semi Luxo)

• Quando tiver baile, entregar 20 convites ao
setor de eventos.


