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O seu grande momento está chegando.
Falta pouquíssimo para a realização do seu sonho, 
mas antes, queremos te dar algumas dicas para  
que a sua colação de grau seja perfeita. 

O que você vai ver a seguir  é um guia prático com 
mapa do estádio, localização  dos principais serviços, 
itens proibidos  e cronograma do cerimonial.
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MANUAL DO FORMANDO
GUIA PRÁTICO PARA UMA

COLAÇÃO PERFEITA
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PISO 01 
(NÍVEL ANÉIS OLÍMPICOS):
CHECK-IN DOS FORMANDOS
E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO.

PISO 02 
(NÍVEL CAMAROTES):
ESTÚDIOS FOTOGRÁFICOS
E SALÃO DE BELEZA.

PISO -1 
(NÍVEL GRAMADO):
CERIMÔNIA DE COLAÇÃO.
DOS FORMANDOS.
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ACESSO 
AO ESTÁDIO
As entradas principais são pela Av. 
Constantino Nery nos portões B e 
C, exceto portadores de necessi-
dades especiais, que terão aces-
so exclusivo pelo portão A. Para 
acessar o estádio, é essencial que 
formandos e convidados apresen-
tem seus ingressos.

CHECK-IN 
DO FORMANDO  
Neste local, o formando deverá as-
sinar a lista de presença e, se ne-
cessário, eliminar qualquer dúvida. 
No balcão, você saberá:

•Local para sessão de fotos e 
vestimenta de becas – nível 02 
da Arena;

•Espaço de serviços terceiriza-
dos – nível 01 da Arena;

•Acesso para arquibancadas;

•Acomodações para PCD’s ou 
locomoção limitada;

ESTÚDIOS
Ao subir pelos acessos ao piso 2, 
você entrará no espaço onde te-
remos a maior parte dos estúdios 
instalados e identifi cados, cada 
um com seu camarote de apoio. 
Nesse momento, você contará 
com uma equipe de orientação, 

que facilitará o seu acesso ao 
campo (piso -1). 

SERVIÇOS 
A UniNorte abriu espaço para al-
gumas empresas oferecerem seus 
serviços, veja o que você pode 
contar:

•Praça de alimentação:   será  
localizada entre os portões B e 
C e ao redor da Arena com di-
versas opções de comidas e be-
bidas.

•Salão Vida Belle: espaço des-
tinado a serviços de cabelo e 
maquiagem nos camarotes 242 
e 243;

O evento está segurado pela Por-
to Seguro.

MOMENTO DA 
COLAÇÃO
Momentos antes da colação, o sta-
�  direcionará os formandos para o 
túnel de acesso ao centro do es-
tádio, onde os alunos serão posi-
cionados para a entrada. Confi ra o 
cronograma do Cerimonial.

ANTES DA COLAÇÃO
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1. Boas-vindas;

2. Composição da Mesa Diretora; 

3. Cortejo dos formandos;
•O momento da entrada. Acon-
tecerá em ordem alfabética dos 
cursos e suas respectivas turmas.

4. Abertura ofi cial da Sessão pelo 
Presidente;

•Hino Nacional.

5. Discursos;

6. Apresentação dos Concluintes;

7. Juramento; 

8. Imposição do Grau;
•Após esse momento, você deve-
rá colocar seu capelo.

9. Mensagem de encerramento do 
Reitor;

•Jogada do Capelo;

10. Retorno para os Estúdios para 
devolução da beca e fotos fi nais;
•Ao lado você assinará a Ata e re-
ceberá o seu Diploma de Conclusão 
de Curso.

11. Retorno para o gramado para 
prestigiar a apresentação musical. 
Ao fi nal da Cerimônia da Colação, 
todos devem se dirigir aos seus res-
pectivos estúdios para a entrega da 
beca e fotografi as fi nais. 

DICAS 
BÁSICAS
LEVE UMA GARRAFINHA 
COM A ÁGUA E NÃO DEI-
XE DE SE HIDRATAR.

LEVE UM CHINELO PARA 
DESCANSAR OS PÉS.

LEVE MAQUIAGEM E 
TUDO QUE POSSA RETO-
CAR SEU LOOK.

LEVE UM SAPATO RE-
SERVA. VAI QUE O SEU 
QUEBRA.

CASO VOCÊ TENHA, 
NÃO ESQUEÇA O ANEL 
DO CURSO.

CRONOGRAMA DO CERIMONIAL
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A Arena tem algumas regrinhas
que devem ser levadas bem a sé-
rio. Confi ra na lista de proibições o
que não se deve fazer ou levar no
dia da sua colação:

1. Armas de qualquer tipo ou ob-
jetos que possibilitem a prática de 
violência;

2. Objetos que possam ser usa-
dos como arma ou para cortar, 
apunhalar ou esfaquear, ou como 
um projétil e outros objetos simi-
lares. Guarda-sóis e  suporte de 
câmeras serão permitidos;

3. Garrafas, copos que não se-
jam de plástico, jarras, latas ou 
qualquer outra forma de recipien-
te fechado, de qualquer tipo, que 
possa ser atirado e causar lesões, 
bem como outros objetos feitos 
de vidro ou qualquer outro mate-
rial frágil, estilhaçável ou especial-
mente duro, embalagens Tetrapak 
ou caixas térmicas duras;

4. Fogos de artifício, sinalizado-
res, bombas e outros artifícios de 
fumaça e outros engenhos piro-
técnicos ou dispositivos que pro-
duzam efeitos similares;

5. Líquidos de qualquer tipo (in-
clusive bebidas alcoólicas ou não), 
exceto se adquiridos dentro do 
Estádio, em copos de plástico, e 
em conformidade com os proce-

dimentos de segurança aplicáveis 
aos Eventos;
 
6. Alimentos de qualquer tipo, 
exceto se adquiridos dentro do 
estádio ou se forem alimentos es-
peciais para diabéticos;
 
7. Narcóticos ou estimulantes;
 
8. Materiais relativos a causas 
ofensivas, racistas ou xenófobas, 
tema de caridade ou ideológico, 
incluindo mas não se limitando a 
cartazes, bandeiras, sinais, símbo-
los e folhetos, objetos ou roupas, 
que possam interferir com o apro-
veitamento do Evento por outros 
espectadores, tirar o foco festivo 
do Evento ou que estimulem qual-
quer forma de discriminação;
 
9. Mastros de bandeiras ou de 
cartazes de qualquer tipo. Apenas 
mastros de plástico fl exíveis e os 
chamados mastros duplos e que 
não sejam feitos de material infl a-
mável são permitidos;
 
10. Cartazes ou bandeiras maio-
res do que 2m x 1m50. Bandeiras e 
cartazes menores são permitidos, 
desde que sejam feitos de mate-
rial considerado pouco infl amável, 
cumpram as regras e padrões na-
cionais e não sejam de outra for-
ma proibidos nos termos deste 
Código de Conduta no Estádio;

DICAS DE SEGURANÇA
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11. Quaisquer tipos de animais, 
exceto os cães guia. Neste caso, o 
visitante do estádio que pretenda 
entrar no estádio acompanhado 
de um cão guia, deverá apresen-
tar os documentos brasileiros ori-
ginais, ou cópia autenticada dos 
mesmos, que (i) comprovem sua 
defi ciência visual; e (ii) compro-
vem a qualifi cação do cão como 
cão guia, nos parâmetros estabe-
lecidos pelas normas aplicáveis.

12. Bolas infl áveis, tigelas e pro-
jéteis, independentemente do ta-
manho;

13. Latas de spray de gás, subs-
tâncias corrosivas, infl amáveis, 
tintas ou receptáculos contendo 
substâncias que são prejudiciais 
à saúde ou altamente infl amáveis. 
Isqueiros comuns de bolso para ci-
garros são permitidos;

14. Objetos volumosos tais como 
escadas, bancos, cadeiras dobrá-
veis, caixas, recipientes de pape-
lão. “Volumoso” signifi ca quais-
quer objetos que sejam maiores 
do que 25cm x 25cm x 25cm e que 
não possam ser guardados embai-
xo dos assentos no Estádio;

15. Grandes quantidades de pa-
pel e/ou rolos de papel;

16. Instrumentos que produzam 
volume excessivo de barulho, tais 
como megafones, sirenes ou buzi-
nas a gás;

17. Qualquer instrumento musi-
cal, independentemente do tama-
nho, inclusive vuvuzelas;

18. Instrumentos que emitam 
raios laser, apontadores a laser ou 
instrumentos similares;
 
19. Grandes quantidades de pó, 
farinha e substâncias similares;
 
20. Câmeras (exceto para uso 
privado e, neste caso, com apenas 
um conjunto de pilhas sobressa-
lentes ou recarregáveis), quais-
quer tipos de câmeras de vídeo ou 
outros equipamentos de gravação 
de som e vídeo;
 
21. Computadores pessoais e ou-
tros dispositivos (incluindo, por 
exemplo, laptops ou PC tablets) 
usados para os fi ns de transmis-
são ou disseminação de sons, ima-
gens, descrições ou resultados 
dos eventos pela internet ou ou-
tros meios;

22. Outros objetos que compro-
metam a segurança pública e/
ou prejudiquem a reputação do 
Evento.
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Agora você já sabe tudo o que 
precisa saber para uma mega 
colação de grau.
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