
DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS CEDETEG – DIRCAMP/C

INFORMATIVO 1/2018 – PROCESSO DE ESCOLHA DA EMPRESA DE FORMATURA
PELA COMISSÃO DE REPRESENTANTES DAS TURMAS DE FORMANDOS DO

CAMPUS CEDETEG DA UNICENTRO.

1. A escolha da empresa de formatura a ser contratada para prestar os serviços para a colação
de grau é feita pela Comissão de Representantes das Turmas de Formandos.

2. A Comissão  de  Representantes  das  Turmas  é  designada  pela  Direção  de  cada  Campus
Universitário, por meio de portaria, sendo constituída por dois representantes de cada turma
de formandos – um titular e um suplente, eleitos pela turma de formandos e aprovados pelo
respectivo Departamento Pedagógico. Será um voto por turma nas votações realizadas nas
reuniões.

3. Em 2018 serão 18 (dezoito) turmas de formandos no  Campus Cedeteg da UNICENTRO,
conforme segue:

3.1  Setor  de  Ciências  Agrárias  e  Ambientais  de  Guarapuava,  SEAA/G:  Agronomia
Bacharelado, Ciências Biológicas Bacharelado, Ciências Biológicas Licenciatura, Geografia
Bacharelado, Geografia Licenciatura e Medicina Veterinária Bacharelado.

3.2  Setor  de  Ciências  Exatas  e  de  Tecnologia  de  Guarapuava,  SEET/G: Ciência  da
Computação Bacharelado, Engenharia de Alimentos Bacharelado, Matemática Aplicada e
Computacional  Bacharelado,  Matemática  Licenciatura,  Química  Bacharelado,  Química
Licenciatura e Física Licenciatura.

3.2  Setor  de  Ciências  da  Saúde de  Guarapuava,  SES/G: Educação  Física  Bacharelado,
Enfermagem  Bacharelado,  Farmácia  Bacharelado,  Fisioterapia  Bacharelado  e  Nutrição
Bacharelado.

4. Todas as empresas de formatura que manifestarem interesse em encaminhar  material  de
divulgação sobre seus serviços e serem informadas sobre o processo de escolha da empresa
receberão os mesmos e-mails informativos da DIRCAMP/C. São e-mails encaminhados ao
mesmo tempo para todas as empresas interessadas e com o mesmo texto e/ou anexo.

5. As empresas de formatura interessadas em divulgar os seus serviços aos representantes das
turmas de formandos do ano de 2018 do Campus Cedeteg – UNICENTRO podem enviar ou
entregar  19 (dezenove)  kits  de material  de divulgação à  Secretaria  da Direção-Geral  do
Campus Cedeteg, até dia 12 de março de 2018:
Endereço: Rua Simeão Varela de Sá, 03, Vila Carli, Guarapuava-PR, CEP 85040-080
Telefones: (42)3629-8185
E-mail: formaturascampuscedeteg@gmail.com
Servidoras responsáveis: Suéllen Egiert e Cristiane Hiert

6. Em reunião com a Comissão de Representantes de Turmas a Direção-Geral  do  Campus
entregará um kit de divulgação recebido de cada empresa para cada representante de turma e
a  lista  e  contato  (telefone,  e-mail,  site,  endereço,  etc.)  das  empresas  que  manifestaram
interesse.

7. Os representantes das turmas são livres para indicar quaisquer empresas de formatura que
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tenham conhecimento e buscar as informações que desejarem sobre as empresas listadas e
citadas nas reuniões.

8. As decisões tomadas em todas as reuniões serão devidamente registradas em atas.

9. Na segunda reunião a Comissão de Representantes das Turmas escolherá, por votação, três
empresas  para  serem  convidadas  a  realizar  uma  apresentação  de  trinta  minutos  aos
representantes  das  turmas.  Estas  empresas  receberão  carta  convite  com as  informações
necessárias para a organização da apresentação.

10. Na terceira  reunião,  a  ser  realizada após a  apresentação das três  empresas  escolhidas,  a
Comissão de Representantes de Turmas escolherá, por votação, a empresa a ser contratada.

11. A quarta reunião será para a leitura e assinatura do contrato com a empresa escolhida. O
contrato é firmado entre os acadêmicos representantes das turmas e a empresa.

12. Até a escolha final da empresa de formatura pela Comissão de Representantes das Turmas o
contato da Direção-Geral do Campus Cedeteg da UNICENTRO e as empresas interessadas
será somente por e.mails informativos e para o recebimento dos kits de divulgação. Em
hipótese alguma a Direção-Geral do Campus receberá empresas para reuniões ou prestação
de informações adicionais.

13. A Direção-Geral do Campus Cedeteg não reserva espaços ou auxilia empresas na realização
de  reuniões  com  as  turmas  de  formandos  antes  da  escolha  final  da  Comissão  de
Representantes.

Guarapuava, 5 de março de 2018.
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