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RESOLUÇÃO FMB-UFBA nº 002/2013

Estabelece critérios para
realização das cerimônias
diplomação dos alunos
graduação da Faculdade
Medicina da Bahia

a
de
de
de

A Congregação da Faculdade de Medicina da Bahia (FMB), da Universidade Federal da
Bahia (UFBA), conforme deliberação na reunião ordinária de 04 de Junho de 2013, e no
uso de suas atribuições,
RESOLVE:
Art. 1° Que a data de diplomação dos alunos de graduação da Faculdade de Medicina
da Bahia será definida pelo Colegiado de Curso de Graduação, respeitando-se o
calendário acadêmico da UFBA publicado semestralmente pelo CONSEPE e
PROGRAD
Art 2º Que para definição da data supracitada, será respeitado o período mínimo de 30
dias após o término do último rodízio do Internato, considerando-se a
necessidade de integralização da carga horária e a análise individualizada da
matriz curricular realizada pela Secretaria Geral de Cursos.
Parágrafo único: Os concluintes devem solicitar a confecção de diploma na
Secretaria Geral de Cursos (SEDIC), 30 dias antes da data agendada para a
colação de grau.
Art. 3º Que a solenidade oficial de diplomação dos alunos de graduação da FMB será a
sessão pública do Colegiado de Graduação realizada na sede da Faculdade de
Medicina da Bahia da Universidade Federal da Bahia, seguindo roteiro de
Cerimonial aprovado pela Congregação em 2003 e atualizado em Junho de
2013(ANEXO).
Art.4º Que a participação dos dirigentes, docentes, coordenadores de curso e servidores
técnico-administrativos em outras solenidades não oficiais, organizadas pelos
formandos, é decisão de caráter pessoal e desvinculada da estrutura de gestão
acadêmica e administrativa da Faculdade de Medicina da Bahia.
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Art 5º Que esta resolução entra em vigor para as diplomações a serem realizadas a
partir de julho de 2014.

SECRETARIA DA CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE MEDICINA DA
BAHIA DA UFBA, 04 de Junho de 2013

LORENE LOUISE SILVA PINTO
Presidente da Congregação
Faculdade de Medicina da Bahia
Universidade Federal da Bahia
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ANEXO
ROTEIRO DA SOLENIDADE DE DIPLOMAÇÃO DA ...................TURMA DA
FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA
BAHIA, SEDE MATER DO TERREIRO DE JESUS1 2

Organização do cortejo:
1) 15:30: Foto coletiva: formandos, Diretora da FMB
e Membros da mesa-diretora - os Formandos são
acomodados na escadaria de acesso ao “hall” do
Salão Nobre ou na escadaria dos jardins, ou na
sala da Congregação – o local depende do
horário e após ouvir a opinião do fotógrafo oficial;
2) 15:50: os membros da mesa-diretora
no Gabinete da Diretoria, e entram
Nobre acompanhando a Diretora da
Formandos estão organizados em
adentrar o Salão Nobre.

aguardam
no Salão
FMB. Os
fila para

16:00h
1. Mestre de Cerimônias (M.C.), diz:
“A................... Turma da Faculdade de Medicina da Bahia,
mater do Brasil, da Universidade Federal da Bahia, em
1

Proposta da Diretoria da FMB de Setembro de 2003, aprovada pelo Colegiado do Curso de Graduação
em Medicina, referendada pela Congregação da FMB em 9 de Dezembro de 2003 e adaptada pela
Congregação em Junho de 2013.
2

NOTA: A Diretoria da FMB e a Coordenação do Colegiado devem receber, com a devida
antecedência, o Roteiro Final da Diplomação, em acordo às normas abaixo transcritas. Pouco antes do
início da Solenidade, em reunião conjunta com ambos os Gestores da FMB, os Mestres de Cerimônia (da
Empresa Organizadora e os da Turma de Formandos) devem ser informados pelos mesmos das alterações,
se houver, isso caso o Cerimonial proposto não observe estritamente o estabelecido neste roteiro.
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Homenagem aos seus Familiares e Colegas neste momento
solicita que todos fiquem de pé para o ingresso dos
formandos”.
2. O Mestre de Cerimônia convida a Diretora, nos seguintes termos:
Excelentíssima Senhora Diretora da Faculdade de Medicina da
Bahia (FMB) da Universidade Federal da Bahia, mater do
Brasil, Profa. Dra. LORENE LOUISE SILVA PINTO.”
3. A Diretora da FMB declara aberta a Solenidade de Diplomação e
convida os componentes da mesa-diretora, dizendo:
“Aos.............................................., declaro aberta a Solenidade
de
Diplomação
dos
Médicos
e
Médicas
......................................................................................Turma da
Faculdade de Medicina da Bahia da Universidade Federal da
Bahia, e convido à Mesa-diretora:
 Coordenador (a) do Colegiado do Curso de Graduação em Medicina
da Faculdade de Medicina da Bahia da Universidade Federal da
Bahia.
 Prof.(a) Dr(a). – Patrono\Patroness
 Prof(a). Dr.(a) Paraninfo\Paraninfa
 Professores Homenageados:
 Amigo da TURMA
 Funcionário Homenageado
 Secretária do Colegiado de Curso
4. O M.C. passa a palavra à Diretora da Faculdade de Medicina da Bahia,
citando-a nominalmente e com a titulação acadêmica que couber, nos
seguintes termos:
“Convido a Profa. Doutora LORENE LOUISE SILVA PINTO,
Diretora da Faculdade de Medicina da Bahia, mater do Brasil,
da
Universidade
Federal
da
Bahia,
no
................................................................. ano da sua fundação,
para a continuidade da Solenidade de Diplomação.

COMUNICO
AOS
PRESENTES,
NESTA
SOLENIDADE (com destaque e pausadamente):
NESTE RECINTO, É PROIBIDO O USO DE APITOS,
CORNETAS OU ASSEMELHADOS, CONFORME
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DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA MESADIRETORA3.
5. A Diretora da FMB, requer:
“Solicito aos presentes que fiquem de pé, para a execução
do Hino Nacional Brasileiro”4.
6. A Diretora da FMB convida o Orador da Turma, nos seguintes termos:
“Convido.................................................. , a discursar em
nome da sua Turma da Faculdade de Medicina da Bahia da
Universidade
Federal
da
Bahia,
.............................................................. Turma da Faculdade”.

7. Em seguida, a Diretora da FMB convida a Juramentista da Turma, nos
seguintes termos:
“Convido o Doutorando............................................, a proferir,
pausadamente, o Juramento adaptado e simplificado do
Juramento de Hipócrates, e solicito que os médicos e as
médicas presentes também fiquem de pé, e estendam o braço
esquerdo à altura do ombro:”

“Prometo que, / ao exercer a arte de curar / mostrar-meei sempre fiel aos preceitos da honestidade, / da
caridade e da ciência. / Penetrando no interior dos
lares, / meus olhos serão cegos, / minha língua calará
os segredos que me forem revelados, / o que terei
como preceito de honra. / Nunca me servirei da
profissão / para corromper os costumes / ou favorecer
o crime. / Se eu cumprir esse juramento com fidelidade,
/ goze eu, para sempre, / a minha vida e a minha arte, /
de boa reputação entre os homens. / Se o infringir ou
dele me afastar / suceda-me o contrário.”
8. A Sra. Diretora da FMB convida o Doutorando para fazer a solicitação
de grau à Coordenadora do Colegiado nos seguintes termos:

3

É da competência e da responsabilidade da empresa organizadora não permitir nas portas de ingresso ao
auditório do Salão Nobre: de pessoas com apitos, cornetas ou quaisquer outros instrumentos sonoros. Por
sua vez, aos Formandos cabe informar, com a devida antecedência aos amigos e familiares.
4

NOTA: Hino completo (letra e música) e na versão oficial.
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“Convido o Doutorando(a).......................... para fazer o requerimento de
colação do Grau de Médico”.
9. Diz o Doutorando requerente:
“Em nome da turma do.............................. semestre de Medicina do
ano de .........................., a ........................................................
Turma da Faculdade de Medicina da Bahia da Universidade
Federal da Bahia venho requerer, à Excelentíssima Diretora da
Faculdade de Medicina da Bahia da Universidade Federal da
Bahia, Professora Doutora LORENE LOUISE SILVA PINTO, que
proceda a colação de grau de acordo com a Lei em vigor”.

10. A Sra. Diretora da FMB deferirá o requerimento, dizendo:
“Na condição de Diretora da Faculdade de Medicina da Bahia da Universidade
Federal da Bahia e com a autoridade e as atribuições a mim conferidas pelas
Leis da República Federativa do Brasil e pelo dispositivo IX do Artigo 31 do
Estatuto da Universidade Federal da Bahia e pelo dispositivo VIII do Art.
11 do Regimento da Faculdade de Medicina da Bahia, confiro o Grau de
Médico a..........................................................., a fim de que possa gozar de
todos os direitos e prerrogativas outorgadas a este título pelas Leis do País”.
(o Formado (a) ............................. deve aguardar os seus Pais defronte da
Diretora)
11. A Diretora da FMB convida os padrinhos de ............................. para a
entrega do diploma:
“Convido ................................................. para a entrega do
diploma5”.
O Dr (a)............................. cumprimentará os membros da
mesa-diretora em nome de todos os formandos.

12.
Convidamos
os
Mestres
de
Cerimônia
da
Turma
.................................................................. para realizar a chamada dos colegas.
13. Para os Formandos seguintes:
Diretora da FMB: “Idem, confiro o grau de médico a (nome
completo)”
5

NOTA: as Mães e os Pais Docentes da UFBA devem ser referidos conforme o seu Grau de Titulação
Acadêmica; e se Médico ou Médica, como Dr. ou Dra., respectivamente.
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Mestres de cerimônia:
Convidamos o (a) doutorando (a):_____________ para colar grau
E seu _____________________ e sua ______________ para
entrega do diploma.

(seguir ordem alfabética )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
14. A Diretora da Faculdade de Medicina da Bahia convida Patrono e
Paraninfo para proferirem os discursos.
15. A Diretora da FMB congratula os concluintes do curso e encerra a
cerimônia.

