COLAÇÃO DE GRAU - INFORMAÇÕES GERAIS
Curso: Comunicação e Publicidade - Turmas 2020.1 e 2020.2

Olá, Formando(a),
O momento pandêmico atrasou nossas comemorações, mas não impediu que proporcionássemos a você e a seus familiares a oportunidade
de celebrar o término de seus ciclos acadêmicos.
Aos concluintes do curso de Comunicação e Publicidade - Turmas 2020.1 e 2020.2, a ESPM oferecerá uma Solenidade de Colação de Grau,
festiva e gratuita.

Data: 26/9/2022
Local: VIBRA SÃO PAULO

- Formando para discurso de homenagem aos pais
- 1 de cada semestre = discurso de 2 minutos;

Av. das Nações Unidas, 17.955 - Vila Almeida - São Paulo/SP

- Formando para o Juramento ESPM - 1 para os dois semestres;

Horário de chegada dos formandos: 17h30

- Formando para entrega das homenagens aos componentes da mesa
= os formandos serão definidos no dia da cerimônia.

(para retirada de beca e fotos)

Início da cerimônia: 20h
Investimento: Evento gratuito,
oferecido pela ESPM
Nº de convites por formando: 8 (oito)
(sendo 1 do formando e 7 para convidados)

Obs.: Os homenageados deverão ser convidados pela Comissão
de Formatura, demonstrando, assim, a real intenção e escolha por
parte dos alunos (a ESPM poderá reforçar os contatos posteriormente).
Convites:
- Cada formando receberá, por e-mail, 8 (oito) convites com QR Code,
sendo 1 do formando e 7 (sete) de seus convidados, que deverão
ser apresentados no dia da cerimônia;
- A data de envio dos convites será avisada posteriormente;

ORIENTAÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO
A quem se destina a Colação de Grau:
Só participarão da cerimônia estudantes sem pendências acadêmicas
e que tenham concluído integralmente o seu curso, ou seja:
- Os aprovados em todas as disciplinas da grade curricular;
- Os que cumpriram as horas necessárias de Atividades Acadêmicas
Complementares (ACOM).
Comissão de Formatura:
A ESPM manterá como ponto central para as informações a Comissão
de Formatura e ela propagará todas as informações para os demais
formandos. A Comissão poderá se comunicar com a ESPM via e-mail:
colacaodegrau-sp@espm.br e deverá informar, até o dia 10/9/2022
(impreterivelmente), a decisão dos formandos com relação à escolha
de seus homenageados:

- Não haverá EXCEÇÕES quanto à quantidade de convites.
TODOS RECEBERÃO A MESMA QUANTIDADE. A única maneira
de conseguir mais convites é por meio de doação de colegas que
não utilizarão a sua cota.
Importante!
Somente o formando (titular dos convites) conseguirá repassar
o QR Code a terceiros.
Fotos:
- As fotos oferecidas pela equipe contratada para a cerimônia
de Colação de Grau não têm relação com o álbum adquirido nos
bailes de formatura;
- Os formandos poderão aderir à compra desse álbum na recepção
da solenidade.
Diplomas:

- Professores homenageados (Paraninfo/Paraninfa) - 1 docente
de cada semestre = discurso de 3 minutos;

- A cerimônia festiva não tem relação com a emissão do Certificado
de Conclusão do curso. Ela, simplesmente, coroará esse rito
de passagem como um momento importante para egressos
e seus familiares;

- Funcionário(a) homenageado(a) - 1 profissional por curso para os
dois semestres = sem discurso;

- Caso ainda tenha dúvidas sobre a emissão do Certificado, entre em
contato com a SECRETARIA GERAL DE GRADUAÇÃO – ESPM/SP.

- Não é permitida homenagem a terceirizados ESPM.
Além disso:
- Oradora/Orador - 1 de cada semestre = discurso de 3 minutos;
- Formando para discurso de homenagem aos professores
- 1 de cada semestre = discurso de 2 minutos;

Estamos felizes em retomar as nossas atividades e oferecer a você,
seus familiares e corpo docente a oportunidade dessa celebração
e reencontro!
Eventos ESPM

