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Guia da Cerimônia de Formatura 
do Seminário e Instituto
A cerimônia de formatura é um meio de 
reconhecer os esforços e as realizações dos 
alunos do Seminário e do Instituto. Também 
proporciona a oportunidade de incentivar os 
jovens a continuar sua educação religiosa. Este 
guia auxiliará os líderes da ala e da estaca a 
planejar e a conduzir uma cerimônia adequada.

Diretrizes Gerais
• A formatura do Seminário deve ser realizada em 

âmbito de estaca.

• A formatura do Instituto deve ser realizada em 
âmbito de estaca ou multiestacas. Também pode 
ser combinada com a formatura do Seminário. 
Os líderes da estaca determinam qual opção 
atende melhor às suas circunstâncias. Se 
ficar determinado que a formatura do Instituto 
não será realizada, os diplomas devem ser 
entregues aos alunos por seus bispos em uma 
reunião ou individualmente.

• Um membro da presidência da estaca preside a 
cerimônia de formatura.

• A cerimônia deve ser planejada por um membro 
da presidência da estaca ou por um sumo 
conselheiro designado, recebendo auxílio de 
um representante designado dos Seminários e 
Institutos de Religião (S&I). 

• A duração recomendada da cerimônia de 
formatura é de cerca de uma hora. 

Qualificar-se para o Reconhecimento
Os alunos qualificam-se para o reconhecimento ao 
(1) atender ao requisito de frequência, (2) concluir 
a leitura designada dos cursos, (3) ser aprovado na 
avaliação de aprendizado e (4) receber o endosso 
eclesiástico. Os alunos que não atingirem os três 
primeiros requisitos podem fazer recuperação.

Ao assinar o diploma ou certificado, o representante 
do S&I certifica que o aluno cumpriu os requisitos 
de educação religiosa. A assinatura do presidente 
da estaca certifica que o aluno recebeu o endosso 
eclesiástico.

Endosso Eclesiástico
O bispo ou um de seus conselheiros pode realizar os 
endossos eclesiásticos como parte das entrevistas 
programadas com seus jovens e jovens adultos. As 
entrevistas devem ser conduzidas com antecedência 
suficiente para permitir que os alunos tenham tempo 
de trabalhar com o bispo para resolver questões de 
dignidade.

O bispo ou um de seus conselheiros endossa 
a dignidade do aluno usando as diretrizes para 
entrevista de jovens (ver Manual 1: Presidentes de 
Estaca e Bispos, 2010, 7.1.7).

Seminário: O endosso é preenchido anualmente para 
qualquer aluno do Seminário que deseje receber o 
Certificado de Conclusão ou Diploma de Formatura.

Instituto: O endosso é preenchido antes da formatura 
para qualquer aluno que deseje receber o Diploma de 
Formatura.

Para manter o sigilo, as informações referentes às 
entrevistas de dignidade com o bispo somente devem 
ser transmitidas para o presidente da estaca, e não 
para os funcionários do S&I. Se um bispo solicitar 
mais tempo além da formatura para resolver questões 
de dignidade, o diploma ou certificado fornecido pelo 
S&I deve ser entregue ao bispo para ser entregue em 
particular.

Alunos que não forem membros da Igreja podem fazer 
uma entrevista de dignidade com o bispo responsável 
pela área em que residem ou por um ministro de sua 
própria religião.
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Acomodações para 
Alunos do Seminário com 
Necessidades Especiais
Alunos com deficiências e aqueles com outras 
circunstâncias especiais que já receberam o 

reconhecimento e o Diploma de Formatura podem 
continuar a receber Certificados de Frequência 
ou Certificados de Conclusão anualmente pelos 
anos adicionais frequentados no Seminário até 
que completem 21 anos. Depois disso, eles são 
incentivados a frequentar o Instituto.

Certificados e Diploma do Seminário
Todos os alunos do Seminário são elegíveis a receber um dos seguintes reconhecimentos por ano.

Tipo Reconhecimento por:
Requisitos

Frequência Leitura Avaliação Endosso

Certificado 
de 

Frequência

Alunos que cumprirem o requisito de 
frequência do curso atual de estudo, mas 
não cumprirem os demais requisitos.

Sim Não Não Não

Certificado 
de 

Conclusão
Alunos que cumprirem todos os requisitos 
do curso atual de estudo. Sim Sim Sim Sim

Diploma de 
Formatura

Alunos que recebem Certificados de 
Conclusão de todos os quatro cursos 
de estudo: Livro de Mórmon, Doutrina 
e Convênios e História da Igreja, 
Novo Testamento e Velho Testamento. 
(Observação: Alunos que recebem um 
diploma também recebem o Certificado de 
Conclusão de seu ano final no Seminário.)

Sim Sim Sim Sim

Certificados e Diploma do Instituto

Tipo  Reconhecimento por:
Necessário 

Endosso 
Eclesiástico

Certificado de 
Frequência

Alunos que cumprirem o requisito de frequência do curso atual de estudo 
do Instituto, mas não cumprirem os demais requisitos. Esses certificados 
podem ser recebidos em uma aula no final de um período, em uma 
atividade realizada pelo Instituto ou em uma cerimônia de formatura.

Não

Certificado de 
Conclusão do 

Curso  

Alunos que concluíram um curso do Instituto em determinado período. Esses 
certificados podem ser recebidos em uma aula no final de um período, em 
uma atividade realizada pelo Instituto ou em uma cerimônia de formatura.

Não

Diploma do 
Instituto

Alunos que completaram pelo menos 14 créditos, incluindo todos os cursos 
exigidos. Podem ser concedidos diplomas em uma cerimônia de formatura 
na estaca ou multiestacas, ou serem entregues aos alunos por seus bispos 
em uma reunião ou individualmente.

Sim

Observação: Programas realizados no campus do Instituto de Religião podem ter uma atividade no final de 
um período para reconhecer os alunos. Os diplomas não são entregues nesses eventos. Se forem realizados, 
esses eventos devem ser conduzidos de tal maneira a complementar e não competir com as estacas que 
decidirem realizar cerimônias de formatura.
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Preparação Antecipada para 
Cerimônias de Formatura
Os líderes do sacerdócio da estaca devem determinar 
a data, o horário e o local da cerimônia, e planejar 
junto com o representante do S&I. As datas das 
cerimônias de formatura devem ser acrescentadas 
aos calendários de atividades da ala e da estaca.

Quando possível, a cerimônia de formatura deve 
ser realizada em instalações da Igreja que tenham a 
capacidade de acomodar a quantidade de pessoas 
esperadas. Quaisquer custos relacionados ao uso de 
outros locais devem ser mínimos e serão arcados pela 
estaca. O local a ser utilizado deve ser agendado e 
reservado assim que a data e o local forem aprovados 
pela presidência da estaca.

A fim de assegurar que os alunos tenham tempo 
suficiente para concluir todos os requisitos de crédito 
e para permitir que os programas tenham tempo 
suficiente para processar o reconhecimento, a 
cerimônia de formatura deve ser realizada depois que 
o ano escolar for concluído. (Se uma estaca desejar 
realizar a cerimônia antes do final do ano escolar, o 
representante do S&I fornecerá uma lista provisória de 
reconhecimento dos candidatos, mas não fornecerá 
o reconhecimento real até que o ano escolar tenha 
terminado.)

Antes da cerimônia, o representante do S&I enviará 
ao bispo o Relatório de Formatura, alistando os 
candidatos que cumpriram os requisitos. Os líderes do 
sacerdócio precisarão verificar a dignidade antes de 
conceder diplomas e Certificados de Conclusão do 
Seminário.

O representante do S&I preparará os diplomas 
e certificados para que o presidente da estaca 
faça a verificação e assine. As capas do diploma 
também serão fornecidas pelo S&I. As estacas 
são responsáveis por outras despesas, inclusive a 
impressão do programa.

Planejamento da Cerimônia 
de Formatura

• Convide todos os alunos, independentemente do 
ano na escola ou da idade, a ir para a cerimônia 
de formatura. Pais, familiares e outros jovens 
também podem ser convidados e incentivados 
a participar.

• Envolva alunos no processo de planejamento 
e deixe que eles participem da cerimônia de 
formatura.

• Designe discursantes e apresentações musicais 
com bastante antecedência.

• Incentive os alunos que discursarão a falar 
sobre as bênçãos que receberam em sua vida 
ao participar do Seminário ou Instituto e a 
motivar todos os jovens a aproveitar o máximo 
desses programas.

• Prepare cópias impressas da programação 
para as pessoas que estarão presentes. 
Um membro da presidência de estaca que 
sediará a cerimônia deverá aprovar a versão 
final da programação antes de ser impressa. 
O representante do S&I pode ajudar conforme 
for solicitado.

Entrega de Diplomas e 
Certificados aos Alunos

• Os Diplomas e Certificados de Conclusão 
do Seminário devem ser organizados com 
antecedência para sua apresentação.

• Um membro da presidência de estaca pode 
entregar os diplomas ou os certificados aos 
alunos.

• Bispos ou conselheiros podem estar presentes 
para parabenizar os alunos de suas unidades ao 
receberem seus diplomas ou seus certificados.

• Professores do Seminário e Instituto podem ser 
convidados para participar na entrega.

• Os líderes do sacerdócio devem ajustar as 
seguintes recomendações de acordo com as 
necessidades locais.
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Reconhecimento do Seminário

Tipo  Apresentação Recomendada

Certificado de 
Frequência

Peça aos alunos que receberão o Certificado de Frequência, independentemente 
de seu ano no Seminário, que fiquem de pé para serem reconhecidos. Esses 
certificados são entregues aos alunos por seus bispos em um momento posterior.

Certificado de 
Conclusão dos alunos 
que não estão em seu 
ano final do Seminário

Peça aos alunos que não concluíram seu ano final do Seminário e que receberão 
o Certificado de Conclusão que fiquem de pé para serem reconhecidos. Esses 
certificados são entregues aos alunos por seus bispos em um momento posterior.

Certificado de 
Conclusão e Diploma 

de Formatura para 
alunos que concluíram 

seu ano final do 
Seminário

Peça aos alunos que concluíram seu ano final do Seminário e que receberão o 
Certificado de Conclusão ou o Diploma de Formatura que venham até a frente, 
recebam seus certificados e diplomas e sejam reconhecidos.

Reconhecimento do Instituto

Tipo  Apresentação Recomendada

Diploma do Instituto Peça aos alunos que fizeram jus ao Diploma do Instituto que venham até a frente, 
recebam seus diplomas e sejam reconhecidos.

Observação: Os Certificados de Frequência e os Certificados de Conclusão são entregues ao aluno pelo 
programa do Instituto no final do período. Dependendo das necessidades locais, esses certificados podem 
ser recebidos em uma aula no final de um período, em uma atividade realizada pelo Instituto ou em uma 
cerimônia de formatura. Se ficar definido que eles devem ser entregues na cerimônia de formatura, os alunos 
que recebem esses reconhecimentos devem ser convidados a ficarem de pé e serem reconhecidos, mas 
geralmente não são convidados a virem à frente.

Esboço Sugerido para a 
Programação Impressa

• Prelúdio musical

• Boas-vindas

• Hino de abertura

• Oração de abertura

• Observações sobre a participação no programa 
do Seminário ou Instituto

• Aluno orador (um ou mais)

• Apresentação musical

• Aluno orador (um ou mais)

• Palavras proferidas pelo representante do S&I

• Palavras proferidas por um membro da 
presidência da estaca

• Reconhecimento dos alunos que recebem 
Certificados de Frequência e Certificados de 
Conclusão

• Reconhecimento dos Certificados de Conclusão 
(alunos do Seminário que concluíram seu ano 
final), Certificados de Conclusão do Curso 
(Instituto) e Diplomas do Seminário e Instituto

• Hino de encerramento

• Oração de encerramento

• Poslúdio musical
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Sugestão de nomes que podem ser incluídos na 
programação impressa:

• Presidência da área (se aplicável) 

• Presidência da missão (se aplicável) 

• Presidências de estaca 

• Bispados ou presidências de ramo 

• Junta Educacional da Igreja* 

• Comissário do Sistema Educacional da Igreja* 

• Administrador dos Seminários e Institutos de 
Religião* 

• Diretor de área para os Seminários e Institutos 
de Religião* 

• Diretores do Seminário, diretores do Instituto ou 
coordenadores (se aplicável)* 

• Professores do Seminário ou Instituto (se 
aplicável)* 

• Membros do conselho estudantil do Seminário e 
Instituto de Religião (se aplicável)* 

• Cada aluno que receberá um diploma ou um 
certificado 

*O representante do S&I providenciará esses nomes.

Para mais informações, entre em contato com seu representante 
do S&I ou diretamente com a Divisão de Serviços de 
Informações (Information Services Division):

Seminaries and Institutes of Religion 
Information Services Division 
50 East North Temple Street 
Salt Lake City, UT 84150-0009

1-801-240-0540 
SI-Information@ldschurch.org
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