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19h – INÍCIO DO EVENTO

ABERTURA

MC - Senhoras e Senhores, Boa Noite!

MC – O Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino
Médio  busca  formar  profissionais  capazes  de  participar
ativamente do processo de produção, organizacional e prático
de empresas ligadas a área agropecuária, tanto na produção
animal, quanto na vegetal.

Este profissional deve dominar os conhecimentos pertinentes à
sua área de atuação, possuir capacidade de reflexão, iniciativa
e,  sobretudo,  estar  aberto  às  inovações  tecnológicas  que
surgirem no mundo do trabalho.

Hoje  o  Instituto  Federal  Catarinense  –  Campus  Camboriú
apresenta à comunidade os novos Técnicos em Agropecuária,



esperando que eles contribuam para o fortalecimento da área
agropecuária, com compromisso humano e social.

Sejam bem-vindos a uma noite especial: Formatura do curso
Técnico  em Agropecuária  do  Instituto  Federal Catarinense  -
Campus Camboriú.

COMPOSIÇÃO DA MESA

MC -  Convidamos para compor a mesa de autoridades desta
solenidade.

(MÚSICA BAIXA) - Enquanto autoridades sobem ao palco

MC - Reitor(a) do Instituto Federal Catarinense, XXXXX;

MC  - Diretor(a)-Geral  do  Instituto  Federal  Catarinense  -
Campus Camboriú, XXXXX;

MC -  As  autoridades  dos  poderes  executivo,  legislativo  e
judiciário (previsto no decreto n° 70.274/72) XXXXX;

MC – Diretor(a) de Ensino, Pesquisa e Extensão, XXXXX; 

MC – Coordenador(a) Geral de Ensino Técnico, XXXXX; 

MC  –  Coordenador(a)  do  Curso  Técnico  em  Agropecuária,
XXXXX; 

MC – Paraninfo(a) do Curso Técnico em Agropecuária, XXXXX; 

MC – Patrono(a) do Curso Técnico em Agropecuária, XXXXX; 

MC -  Conduzidos pelo(a) paraninfo(a), professor(a)  XXXXX e
pelo(a) patrono(a) XXXXX, convidamos agora, para fazer parte
desta  sessão  solene,  aqueles  que  com  muita  dedicação
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chegaram a este momento. Vamos receber com aplausos os
concluintes do curso Técnico em Agropecuária.

(MÚSICA ENTRADA) - Enquanto alunos entram no auditório

Atenção: 

● O  paraninfo  e  o  patrono  aguardam  em  pé  os  concluintes
entrarem no auditório e se posicionarem no palco; em seguida
vão para a mesa de autoridades ou retornam para os seus lugares
na plateia (conforme for convencionado na data, lembrando que
na mesa de autoridades cabem apenas 7 pessoas). 

● Os  formandos  se  posicionam no  palco  conforme  instruções  da
equipe de apoio e permanecem em pé já prontos para a execução
do Hino Nacional.

HINO NACIONAL BRASILEIRO

MC -  Convidamos a todos para que, em posição de respeito,
acompanhem a execução do Hino Nacional.

(VÍDEO HINO NACIONAL EM LIBRAS)

MC - Solicitamos a todos a gentileza de sentarem-se.

 
AGRADECIMENTOS

MC - Registramos a presença das seguintes autoridades:

2



Atenção: 

Ler nominatas.

ABERTURA DA SOLENIDADE

MC  -  Convidamos  o(a)  reitor(a)  do  Instituto  Federal
Catarinense, professor(a) XXXXXX para a instalação da sessão
solene de formatura.

REITORA - Declaro aberta a formatura do Curso Técnico em
Agropecuária, Integrado ao Ensino Médio do campus Camboriú
do Instituto Federal Catarinense.
 

JURAMENTO

MC  –  Neste  momento,  convidamos  os  formandos  do  curso
Técnico em Agropecuária para que, em pé e com a mão direita
levantada,  acompanhem  o  juramento  profissional  a  ser
proferido pelo(a) formando(a) XXXXX.

JURAMENTO - AGROPECUÁRIA

Prometo  no  desempenho  de  minha  profissão  de  Técnico  em

Agropecuária, somente praticar atos ditados pelo dever,  honrando

não só os ensinamentos recebidos, como também a confiança dos

meus  concidadãos  e,  cooperando  com  o  patriotismo,  para  o

engrandecimento moral, intelectual e econômico do Brasil.

Assim o prometo!
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Atenção: O(a) juramentista deve ir para a tribuna e realizar a 
leitura do juramento. Os demais formandos repetem apenas a frase 
final “Assim o Prometo!”

MC - Solicitamos aos formandos a gentileza de sentarem-se.

OUTORGA DE TÍTULO

MC  –  Na  sequência  será  realizada  a  outorga  de  título,

momento em que os concluintes colocam o capelo, efetivando

simbolicamente  a  formatura  e,  a  partir  deste  ato,  serão

denominados Técnicos em Agropecuária.

MC  – Solicitamos que os formandos se coloquem em pé para

receberem a outorga de título.

MC – Convidamos o(a) reitor(a), XXXXX, para neste momento,

proceder  a  outorga  de  título  do  Curso  Técnico  em

Agropecuária.

REITORA - Leitura voltada para a turma de formandos

“De acordo com as Leis da República, eu,  XXXXX, Reitora do
Instituto Federal Catarinense, outorgo aos formandos  o título
de  Técnico  em Agropecuária,  para  que  possam  usufruir  de
todos os direitos e prerrogativas concedidas a este título”.

MC – Solicitamos aos formados a gentileza de sentarem-se.
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MC – Convidamos o(a) Coordenador(a) do Curso Técnico em

Agropecuária, professor(a)  XXXXXX,  para proceder a entrega

dos certificados aos formados.

Atenção: Não é recomendado que autoridades da mesa de 
honra entreguem presentes aos graduandos durante a 
solenidade.

MC - Chamamos o(a) formando(a)...

Inserir lista de formados

(MÚSICA INSTRUMENTAL DE FUNDO) 

Atenção: Ao ser chamado, cada formando deve se dirigir à mesa de
autoridades  para  recebimento  do  diploma,  aguardando  o  retorno  do
formando anterior antes da chamada do seguinte. 

ENTREGA DE PREMIAÇÃO
(Atenção: Gabinete deve elaborar os certificados)

MC  -  O  Instituto  Federal  Catarinense  –  Campus  Camboriú
confere o certificado de Mérito Estudantil ao aluno que obteve
o  maior  ÍNDICE  DE  RENDIMENTO  ESCOLAR dentre  os
concluintes do curso. 

MC  -  Para  entregar  o  certificado  de  mérito  estudantil,
convidamos  o  Coordenador  do  Curso  Técnico  em
Agropecuária, XXXXX e  para  receber  o  prêmio,  chamamos
o(a) formado(a).....XXXXX.
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(MUSICA PREMIAÇÃO) -  Volume alto enquanto recebe o
prêmio, em seguida abaixa o volume para a continuação
da leitura do MC.

MC - Desde o início das atividades de ensino, no então Colégio
Agrícola  de  Camboriú,  tem-se  dado  grande  ênfase  às
atividades práticas  de campo sob o  lema “aprender  a  fazer
fazendo”. 

Estas  atividades  práticas  sofreram  várias  mudanças  com  o
decorrer do tempo, mas sempre se procurou mantê-las como
parte fundamental do processo de formação do aluno do Curso
Técnico em Agropecuária.

MC  -  Como  uma  maneira  de  valorizar  aqueles  alunos  que
tivessem  um  bom  desempenho,  durante  o  curso,  nestas
atividades  práticas  atualmente  conhecidas  como  LPPO
(Laboratório de Práticas Profissionais Orientadas), nos tempos
que o Colégio Agrícola de Camboriú ainda estava vinculado à
Universidade Federal de Santa Catarina, foram instituídas duas
premiações para os alunos que tivessem destaque nas áreas
de FITOTECNIA E ZOOTECNIA. 

A primeira premiação ocorreu quando da primeira formatura de
Técnicos Agrícolas, em 1967.
Posteriormente,  o  prêmio  destaque  em  Fitotecnia,  que  é
entregue ao aluno que mais  se destacou nas atividades de
produção  vegetal durante  o  curso,  recebeu  o  nome  Daniel
Carlos Weingartner, em homenagem a este professor, formado
na primeira turma de técnicos agrícolas em 1967 e que faleceu
em acidente automobilístico no município de Santarém, Pará,
no  ano  de  1973,  quando  realizava  atividades  no  Projeto
Rondon,  representando  o  Colégio  Agrícola  de  Camboriú
/UFSC.
Também  posteriormente,  o  prêmio  destaque  em  Zootecnia,
que é entregue ao aluno que mais se destacou nas atividades
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de produção animal durante o curso recebeu o nome Armando
Miguel  Krewinkel,  como  uma  forma  de  homenagem  ao
professor de Biologia que lecionou desde as primeiras turmas
de Técnicos Agrícolas, em meados da década de 1960, até
sua morte, ocorrida no final da década de 1980.

MC  -  Para  entregar  o  Prêmio  Professor  Daniel  Carlos
Weingartner  –  Destaque  em  Fitotecnia,  convidamos  o(a)
professor(a), XXXXX,  e para receber o prêmio chamamos o
formado….XXXXX.

(MUSICA PREMIAÇÃO) -  Volume alto enquanto recebe o
prêmio,  em  seguida  abaixa  o  volume  e  pausa  para  a
continuação da leitura do MC.

MC  -  Para  entregar  o  Prêmio  Professor  Armando  Miguel
Krewinkel  –  Destaque  em  Zootecnia,  convidamos    o(a)
professor(a)  XXXXX e para receber o prêmio chamamos o(a)
formado(a)…..XXXXX.

(MUSICA PREMIAÇÃO) -  Volume alto enquanto recebe o
prêmio,  em  seguida  abaixa  o  volume  e  pausa  para  a
continuação da leitura do MC.

MC -  Convidamos  o(a)  Sr(a).  XXXXX, representando  o
Conselho  Estadual  de  Ensino  Agrícola  de  Santa
Catarina/ATASC  E  SINTAGRI  para  entregar  o  troféu  ao
formado  que  obteve  a  melhor  nota  do  Instituto  Federal
Catarinense -  Campus Camboriú -  na prova do CONEA em
202X, XXXXX.

(MUSICA PREMIAÇÃO) -  Volume alto enquanto recebe o
prêmio,  em  seguida  abaixa  o  volume  e  pausa  para  a
continuação da leitura do MC.
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DISCURSOS

MC -  Dando continuidade a esta solenidade, convidamos (o)a
formado(a) XXXXX para proferir o discurso em nome da turma
de formados.

(MÚSICA CALMA) -  enquanto orador(a) caminha até a
tribuna.
 
MC -  Convidamos o(a)  paraninfo(a)  da  turma de  formados,
para proferir o seu discurso.

(MÚSICA CALMA) - enquanto paraninfo(a) caminha até a
tribuna.
MC – Convidamos o(a) Diretor(a)-Geral,  XXXXX, para proferir
o seu discurso.

(MÚSICA CALMA) - enquanto paraninfo(a) caminha até a
tribuna.

MC - Convidamos,  para  o  seu  discurso  e  encerramento  da
sessão solene, o(a) reitor(a) do Instituto Federal Catarinense,
XXXXXX.

(MÚSICA CALMA) - enquanto paraninfo(a) caminha até a
tribuna.

MC - O Instituto Federal Catarinense agradece o prestígio de
todos nesta Cerimônia. 

Obrigado!  Boa Noite!

(MÚSICA DE ENCERRAMENTO)
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Atenção: Neste  momento  os  formados  podem  realizar  a
entrega  de  lembranças  aos  professores  homenageados  e
familiares, se assim desejarem.
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