ICET REALIZA SOLENIDADE DE OUTORGA DE COLAÇÃO DE
GRAU E FORMATURA
Universidade Federal do Amazonas (Ufam) realizou nesta quinta-feira, 30, cerimônia de
outorga de grau presencial de formandos dos cursos de

IT01. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
T02. FARMÁCIA
IT03. ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
IT04. CIÊNCIAS – MATEMÁTICA E FÍSICA
IT05. CIÊNCIAS – QUÍMICA E BIOLOGIA
IT06. QUÍMICA INDUSTRIAL
IT16. ENGENHARIA DE SOFTWARE
IT17. ENGENHARIA SANITÁRIA
IT18. AGRONOMIA
do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia.
O reitor da Universidade Federal do Amazonas, professor Sylvio Puga, presidiu a sessão
solene de outorga de grau do ICET ocorrida na noite desta quinta-feira, 30, no auditório do ICET,
bloco A do Campus Universitário. A mesa de honra da cerimônia contou com a participação do
Diretor do ICET, Prof. Dr. Geone Maia Correa, professores do Instituto, bem como o prof. Luís
Antônio de Araújo Pinto, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA-AM.
O reitor da Ufam, professor Sylvio Puga, destacou a importância de ter o diploma da Ufam.
“É um momento de alegria para todos a outorga de grau no formato presencial. Parabéns pelo
empenho de vocês como também dos professores e técnicos do ICET, que durante uma extensa
jornada chegam neste último ato da graduação, com o sentimento de dever cumprido. Vocês
estão levando um legado de conhecimento que o Instituto proporcionou a cada um. Depois de um
período de dois anos no formato remoto, aulas e colações, voltamos para o presencial.
“Ressaltamos a cada um de vocês que aqui não é o ﬁm, mas sim o início de novos
desaﬁos, que vocês não demonstrarão apenas suas competências e suas habilidades, mas acima
de tudo, ética, respeito, compromisso com a educação que nosso Estado e o País precisam.
Sucesso a todos os bacharéis, licenciados e destacou a importância da continuidade dos estudos
aos formandos do instituto.”, disse o Reitor.
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