
ROTEIRO 

1 - O link da cerimônia com senha será disponibilizado um dia antes de cada colação de 

grau através de e-mail da POLI. 

A cerimônia será transmitida pelo Youtube e o link estará na página da POLI: 

http://poli.ufrj.br/. 

O(a) aluno(a) que não puder estar presente na cerimônia de colação deverá enviar, até 

12h do dia de sua colação de grau, procuração por e-mail (sae@poli.ufrj.br), nomeando 

seu representante. 

2 – Entrada dos formandos - 16h30 

O aluno utilizará o link e enviados para acessar o ambiente virtual.  

Identificação: Nome - DRE - Apresentação de Identidade: 

É fundamental que o aluno coloque no nickname o nome completo e DRE. 

3 - Ao entrar, antes de começar a cerimônia, o aluno ficará em uma sala de espera virtual, 

em que será feita a verificação do nome conforme a lista dos formandos. Por isso é 

importante que o nickname seja o nome completo. Esse processo poderá ser um pouco 

demorado, mas todos os formandos entrarão na sala virtual da colação de grau. 

4 - Após a entrada na sala virtual da colação, entraremos em contato com aluno para que 

ligue a câmera e apresente um documento de identidade com foto próximo à câmera para 

ficar gravada sua identificação. 

5 – Início da Cerimônia de Colação de Grau - 18h 

 

CERIMÔNIA 

1. ABERTURA.  

2. APRESENTAÇÃO DOS MEMBROS PRESENTES E DOS CONCLUINTES.   

Hino Nacional 

TODOS DE FRENTE PARA CÂMERA EM POSIÇÃO SOLENE. 

2. DISCURSO DO ORADOR(A) DISCENTE. 

3. SAUDAÇÃO DOS PARANINFOS HOMENAGEADOS. 

4. JURAMENTO E OUTORGA DO GRAU.  

Todos os concluintes que se coloquem de frente para câmera, ergam o braço direito, 

mostrando a palma da mão direita. 

JURAMENTISTA:      

• Prometo  

• Que no exercício da profissão de Engenheiro  

• Honrarei os deveres que ela impõe  

http://poli.ufrj.br/


• E contribuirei com o poder do meu espírito 

• Para o desenvolvimento da Engenharia  

• Progresso e glória de nosso país  

• Com dignidade e respeito aos direitos humanos 

• Preservando o meio ambiente 

• Pois dele depende o nosso futuro 

• E o de nossos descendentes 

 

TODOS OS FORMANDOS: Confirmam no chat o juramento escrevendo: 

DRE, nome completo e a expressão “EU JURO”. 

5. CHAMADA NOMINAL DE TODOS OS NOVOS ENGENHEIROS E 

ENGENHEIRAS DA ESCOLA POLITÉCNICA DA UFRJ. 

6. ENCERRAMENTO OFICIAL. 

 


