
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2021
 

Dispõe sobre Diretrizes para as Formaturas na
ESHP – Escola de Saúde do Hospital Pompéia.

 

O Diretor da ESHP, no uso de suas atribuições e considerando que:

A conclusão do curso é a celebração de uma grande conquista para o aluno e sua

família;

A cerimônia de conclusão é um dos mais belos momentos e que encerra a jornada de

estudos do aluno;

A cerimônia é um momento que enaltece a instituição de ensino;

Não é obrigatório ao aluno o cerimonial, sendo este um momento simbólico;

Se  faz  necessário  traçar  um  planejamento  organizacional  para  tais  eventos  de

formaturas; 

RESOLVE:

1 CERIMONIAL

1.1 O rito de cerimonial deverá ter um número mínimo de 50 (50) alunos e será disponibilizado

duas (2) datas anuais, preferencialmente nos meses de julho e dezembro, havendo data extra

se necessário;

1.2 A discussão de cerimonial e apresentação da empresa de formaturas, só será permitida,

com as turmas, a partir do Módulo III do curso Técnico em Enfermagem;

1.3 O local do cerimonial é de responsabilidade da produtora contratada pela turma;

1.4  Caberá  à empresa produtora contratada pelos  concluintes  toda a  parte de decoração,

acomodação e reserva de espaços para os convidados dos concluintes;

1.5 A ESHP não se responsabiliza por viagens, eventos, festas, coquetéis, similares anterior

e/ou posterior ao cerimonial;

1.6 É de responsabilidade da ESHP informar as datas para a realização da cerimônia, de acordo

com o calendário escolar;



1.7  A  ESHP  tem  o  direito  de  postergar  datas  previamente  estabelecidas  em  casos  de

excepcionalidades;

1.8 O horário para o cerimonial é soberano, devendo o rito iniciar pontualmente ao horário

previamente estabelecido;

1.9 Compete a ESHP a organização do protocolo cerimonial.

2 DA PRODUTORA

2.1  A  escolha  da  produtora  é  de  responsabilidade da  instituição,  sendo observado alguns

requisitos, os quais incluem: qualidade, preço, estar legalmente habilitada perante os órgãos

governamentais para a execução de tal finalidade;

2.2 A ESHP apresenta a produtora para os alunos em uma reunião, com data e horário a ser

definido pela  Instituição,  sempre priorizando pelo bom andamento da aula,  nesse caso se

aplica aos estudantes o papel de Contratantes da produtora;

2.3 O contrato é firmado exclusivamente entre a Produtora e os alunos, não tendo a ESHP

qualquer  responsabilidade  no  que  tange  às  cláusulas  que  desse  venha  surgir.  Quaisquer

dúvidas ou esclarecimentos (críticas e/ou sugestões) deverão ser feitas diretamente com a

produtora;

2.4  A  entrega  do  contrato  e  dos  pagamentos  (com  a  Produtora)  serão  recebidos

exclusivamente pela produtora e/ou seu representante.

3 DOS CONVITES PARA O CERIMONIAL

3.1 Os convites serão feitos pela produtora;

3.2 O modelo de convite, bem como seu layout, ficam a critério da produtora e os concluintes,

devendo ser um modelo único para todos os turnos, não deve contar fotos dos professores

paraninfos e homenageados junto aos concluintes;

3.3 Antes de autorizada a produção, deverá passar por avaliação da Direção e Secretaria da

ESHP;



3.4 As fotografias para a confecção do convite serão marcadas pela Produtora, diretamente

com os Contratantes,  sendo essas partes,  também responsáveis  pela organização de local,

data e horários;

3.5 Sugere-se que, tratando-se de mais do que uma (1) turma por data de formatura, o convite

seja único;

3..5 A comissão de formatura deverá disponibilidar dez  (10) convites para a ESHP.

4 DA COMISSÃO DE CONCLUINTES E CAMISETAS

4.1 A Supervisão Pedagógica, ajudará as turmas, mediante agendamento prévio, a comporem

suas Comissões. A função básica da comissão é estabelecer uma relação de comunicação entre

a turma e a Instituição, a Comissão será composta por três (3) alunos;

4.2 A entrega de lembranças aos homenageados e paraninfos é realizada pela Comissão;

4.3 As camisetas deverão seguir um padrão: cobrir o abdômen, não está autorizado o uso de

baby look, prever o logotipo da ESHP e nome do curso em questão;

4.4  A  ESHP  não  se  envolve  com  a  confecção  das  camisetas,  nem  por  inconvenientes

decorrentes de tecido, corte, costura e/ou modelo.

5 DA ESCOLHA DO PARANINFO E HOMENAGEADOS

5.1 A escolha é feita pela turma, podendo ter o auxílio da Supervisão Pedagógica, entretanto,

não é uma obrigatoriedade a participação da pedagogia nessa etapa;

5.2 O paraninfo é o professor que tem a incumbência de apadrinhar, guiar a turma, dessa

forma fica permitido a escolha de um (1) paraninfo por turma, o mesmo deve estar vinculado

ativamente a Instituição;

5.3 Em caso do paraninfo ser desligado da ESHP após a escolha por parte da turma, o mesmo

poderá participar da cerimônia, porém não poderá ser denominado paraninfo e também não

poderá vestir a beca;

5.4 O homenageado(a) é aquela pessoa que esteve mais próximo(a) da turma, podendo ser um

professor  e/ou  um  funcionário  da  ESHP,  cada  turma  terá  direito  a  escolher  dois  (2)

homenageados, sendo que no dia do cerimonial, esse não faz uso da palavra, podendo nesse

caso, ser alguém já desvinculado da Instituição;



5.5 Em casos dos professores homenageados não fazerem mais parte do quadro docente da

ESHP ou ainda, em casos de  escolha de funcionários, estes não usarão beca na cerimônia;

5.6 Não caberá a ESHP realizar contato com paraninfos e homenageados, para a “invasão”, a

qual será organizada entre alunos, comissão e produtora, a Escola concede a estrutura física

(sala)  para  a  realização  do  convite,  devendo  os  alunos  primarem  pela  organização  e

conservação da mesma;

5.7 Orienta se que a “invasão” seja realizada nas dependências da escola, preferencialmente

fora do horário de aula, sem acarretar prejuízos ao professor e colegas que não participarão da

cerimônia;

5.8 Antes de realizar o convite do paraninfo e homenageados, conversar com a Direção da

ESHP para validação.

6 DOS ORADORES E JURAMENTISTA

6.1 O orador(a) será escolhidos pela turma;

6.2 O discurso do aluno(a) orador(a) deverá ser enviado a coordenação pedagógica e direção

da Instituição para avaliação prévia com 30 dias de antecedência ao cerimonial;

6.3 O aluno(a) orador(a), poderá também ser o juramentista.

7 DOS DISCURSOS

7.1  Nos casos  de três  (3)  paraninfos  (um para  cada turma diferente)  ou mais,  deverá  ser

escolhido um (1) para fazer uso da palavra em nome dos demais, sendo o tempo máximo de

fala  destinado  ao  paraninfo  cinco  (5)  minutos.  Ainda,  seu  discurso  deverá  ser  aprovado

previamente pela direção e secretaria da ESHP;

7.2 No caso de três (3) oradores (um para cada turma diferente) ou mais, deverá ser escolhido

um (1) para fazer uso da palavra em nome dos demais. O discurso do orador(a) não poderá

exceder o tempo de cinco (5) minutos,  Ainda, seu discurso deverá ser aprovado previamente

pela direção e secretaria da ESHP;

7.3 Nas formaturas com até dois (2) paraninfos e oradores, todos farão uso da palavra e, neste

caso, o tempo estabelecido para cada um será de até três (3) minutos.  Ainda, seu discurso

deverá ser aprovado previamente pela direção e secretaria da ESHP.



8.1 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 Os alunos não estão autorizados a tratarem de assuntos de formatura no período de aula;

8.2  Não  é  permitido  o  uso  do  nome  Institucional  para  arrecadação  de  verbas,  sem  a

autorização prévia da Direção / Secretaria da Escola;

8.3 Alunos que iniciaram o trâmite com uma turma, e necessitam trocar de turno, seguem com

a turma para qual se transferiram.

   Caxias do Sul, 08 de junho de 2021.
 
 

 

Prof. Dr. Rossano Sartori Dal Molin
Diretor


