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CERIMÔNIA DE DOUTORAMENTO 

Seja bem-vindo à Cerimônia de Doutoramento.  Hoje, 

celebramos a cerimônia de colocação do capelo nos 

candidatos da Universidade de Rice pelos graus de 

Doutores em Artes Musicais e Doutores em Filosofia. 

A Cerimônia de Doutoramento reconhece a conquista dos 

graus de Doutorado aos estudantes.  

Os docentes e os *alunos se dirigirão ao auditório. Na 

abertura, Dean Seiichi Matsuda saudará a todos, seguido 

pelas boas vindas do Reitor da Universidade, David 

Leebron. Depois, cada formando será chamado individualmente, junto de seu 

orientador. O orientador colocará, então, o capelo na cabeça do estudante. Logo depois 

da cerimônia haverá a recepção para os estudantes, as famílias, os docentes e os amigos 

no saguão do Alice Pratt Brown Hall. 

O Doutorado é o grau acadêmico mais alto concedido pela Universidade de Rice e por 

outras instituições acadêmicas americanas. As pessoas que receberam o diploma de 

doutorado concluíram um rigoroso ciclo de estudos e defenderam um significativo 

conjunto científico de pesquisas originais e independentes que promoveram o 

conhecimento e o entendimento humano. 

Como prenúncio de iniciação, os docentes reconhecem por meio da colocação do capelo 

doutoral que cada candidato, agora, tem autoridade como perito mundial na área da 

investigação acadêmica.   

 Os doutorados estão listados em grupos por faculdade com as informações de título da 

tese, diretor do trabalho e faculdade de doutoramento. Entre os primeiros a 

reconhecerem esse rito de passagem, estão o Reitor da Universidade, o Pró-Reitor da 

Universidade, o Assessor de Estudos de Pós-Graduação e Pós-Doutorado, Vice Pró-

Reitores, Diretores de Faculdades e orientadores.  A comunidade da Universidade 

recebe as famílias e os amigos para celebrar com esses formandos um maravilhoso 

começo de carreira com notáveis realizações. Parabéns e continue nos informando sobre 

suas futuras conquistas nos próximos anos. 
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A cerimônia também é uma chance para os formandos reconhecerem as famílias, os 

amigos e os educadores cujo apoio possibilitou sua graduação. O caminho do estudante 

até o acadêmico formado chega ao seu exultante ápice de acordo com os frutos de 

longas horas de aprendizado, pesquisa e estudos considerados dignos do mais alto 

reconhecimento acadêmico. 

As cores que você vê nos capelos e nas togas representam a Rice, assim como a área na 

qual os graus foram conquistados. O capelo colorido é exclusivo aos indivíduos que 

alcançaram graus acadêmicos acima do grau de bacharelado. O capelo é um acessório 

especial dos enfeites acadêmicos e denotam realizações acadêmicas e profissionais. 

Esperamos que esses que vestem o capelo, seus mentores, familiares e amigos vejam a 

cerimônia de hoje como significativa e prazerosa. A Universidade de Rice se orgulha e 

tem satisfação pelas realizações de seus estudantes de doutorado. Estamos 

maravilhados com a sua participação neste momento tão especial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Solicita-se que o público permaneça no lugar até que a cerimônia termine. Por favor, não bloqueie os corredores. 

Fotos serão oferecidas para compra pelo fotógrafo, que contatará todos os formandos por meio dos endereços 

registrados, em poucas semanas após a cerimônia. 
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Academic Procession 

 

Greeting and introduction of platform guests 

Seiichi Matsuda, Dean of Graduate and 

Postdoctoral Studies  

 

Welcome 

David W. Leebron, President of the 

University  

 

Hooding of the doctoral candidates 

 

The George R. Brown School of 

Engineering 

 Bioengineering 

 Chemical and Biomolecular 

Engineering 

 Civil and Environmental 

Engineering 

 Computational and Applied 

Mathematics 

 Computer Science 

 Electrical and Computer 

Engineering 

 Materials Science and 

NanoEngineering 

 Mechanical Engineering 

 Statistics 

 

The Jones Graduate School of 

Business 

 

The School of Humanities  

 Art History 

 English 

 History 

 Philosophy 

 Religious Studies 

 

Cortejo Acadêmico 

 

Saudações e apresentação dos convidados 

Seiichi Matsuda, Assessor de Estudos de 

Pós-Graduação e Pós-Doutorado   

 

Boas vindas 

David W. Leebron, Reitor da 

Universidade  

 

Colocação do capelo nos doutorandos 

 

Escola de Engenharia George R. 

Brown  

 Bioengenharia 

 Engenharia Química e 

Biomolecular 

 Engenharia Civil e Ambiental 

 Matemática Aplicada e 

Computacional 

 Ciência da Computação 

 Engenharia Elétrica e de 

Computação 

 Ciência de Materiais e Engenharia 

de Nanotecnologia 

 Engenharia Mecânica 

 Estatística 

 

 

Escola de Administração Jones  

 

 

Ciências Sociais e Humanas 

 História da Arte 

 Língua Inglesa 

 História 

 Filosofia 

 Estudos Religiosos 

 

Cerimônia de Doutoramento  
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The School of Social Sciences 

 Anthropology 

 Economics 

 Linguistics 

 Political Science 

 Psychology 

 

The Shepherd School of Music 

 

The Weiss School of Natural Sciences 

 Biochemistry and Cell Biology 

 Chemistry 

 Earth Science 

 Ecology and Evolutionary Biology 

 Mathematics 

 Physics and Astronomy 

 

Interdisciplinary Programs 

 Applied Physics 

 Systems, Synthetic, and Physical 

Biology 

 

Closing 

Marie Lynn Miranda, Provost 

 

Recessional 

 

Reception 

Foyer of Alice Pratt Brown Hall 

 

 

Escola de Ciências Sociais 

 Antropologia 

 Economia 

 Linguística  

 Ciências Políticas 

 Psicologia 

 

Escola de Música Shepherd  

 

Escola de Ciências Naturais Weiss  

 Bioquímica e Biologia Celular 

 Química 

 Ciências da Terra 

 Ecologia e Biologia Evolucionária 

 Matemática 

 Física e Astronomia 

 

Programas multidisciplinares 

 Física Aplicada 

 Sistemas, Biologia Sintética e Física 

 

 

Fechamento 

Marie Lynn Miranda, Pró-Reitora 

 

Intervalo 

 

Recepção  

Saguão do Alice Pratt Brown Hall 

 

 

 


