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CARTA DE FLORIANÓPOLIS
Reuniram-se, no período de 26 a 28 de novembro de 2007, no auditório da
Reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC, setenta e oito
representantes de vinte e cinco universidades federais, duas universidades
estaduais, uma universidade particular, nove centros federais de educação
tecnológica, uma faculdade federal, quatro escolas agrotécnicas, um colégio de
aplicação e do SENAC para a realização do I Encontro Nacional dos
Organizadores de Formaturas e Eventos das Instituições Federais de
Ensino Superior-IFES.
O encontro teve como objetivo a reunião de servidores das Instituições
Federais de Ensino Superior-IFES, e demais envolvidos nas solenidades de colação
de grau, para a troca de experiências e discussão, passo a passo, do roteiro das
cerimônias através da aplicação de normas protocolares, a fim de padronizar o
modelo de solenidade de colação de grau e estabelecer estratégias de
gerenciamento dos recursos necessários para a realização de eventos acadêmicos,
científicos e culturais nas IFES.
O evento contou com a assessoria da Senhora Ana Velloso – Diretora do
Cerimonial da Universidade de Brasília-UnB, onde se aprofundou as discussões
sobre a importância e necessidade da estruturação de setores responsáveis por
eventos nas instituições de ensino, conforme a temática proposta.
O documento intitulado “Carta de Florianópolis” vem manifestar os
anseios dos servidores no sentido de realizar seu trabalho com competência,
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evidenciando que a atividade do cerimonial universitário projeta a imagem das
instituições com dignidade, zelo, dedicação e ética perante a sociedade civil e
governos.
Seguem abaixo as deliberações dos participantes deste evento:
1. Instituir o “Fórum Nacional Permanente dos Organizadores de
Cerimonial Universitário das Instituições de Ensino Superior” –
FORCIES que deverá acontecer anualmente, numa instituição escolhida no
evento anterior que tenha se candidatado como anfitriã;
2. Inserir no organograma institucional o setor de cerimonial universitário nas
IES, criando o cargo/ou função do coordenador de cerimonial no primeiro
escalão, ligado diretamente ao reitor e/ou diretor geral, atribuindo a
remuneração para o coordenador de cerimonial equiparada ao Cargo de
Direção – “CD 4” das IFES, ou equivalente;
3. Definir as atribuições específicas do cerimonial universitário e a sua
importância dentro das instituições;
4. Viabilizar o pagamento de horas extras para a equipe de cerimonial das
Instituições de Ensino Superior – IES, quando o couber;
5. Padronizar o protocolo de outorga de grau, ordem de precedência nas
cerimônias

universitárias,

a

simbologia

das

cores

das

áreas

de

conhecimento e outros tipos de eventos universitários;
6. Elaborar um glossário específico com as terminologias que serão utilizadas
nas cerimônias universitárias;
7. Criar uma Comissão de Implantação do I Fórum Nacional Permanente
dos Organizadores de Cerimonial Universitário das Instituições de
Ensino Superior – “FORCIES”.

Florianópolis, 28 de novembro de 2007.
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