
TÍTULO DA APRESENTAÇÃO



CALENDÁRIO APROVADO
INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A elaboração do calendário conta com uma
cerimônia na sexta-feira e duas aos sábados,
exceto na sexta-feira do dia 29/07, em que
também haverão duas.

A contratação da produtora deve ser em
comum acordo entre os cursos que forem
sorteados para o mesmo dia (16h30 e
20h30), devido a montagem e quantidade
de equipe circulando no ambiente.

Trabalharemos com a média de 30
formandos e teto de 45 formandos. Ou seja,
aceitamos pedidos fora de prazo até atingir
45 formandos. Isso impacta na organização
de palco, uso ou não de praticável.

Data Dia Hora

15/07/2021 Sexta 19h30min

16/07/2021 Sábado
16h30

20h30

22/07/2022 Sexta 19h30min

23/07/2022 Sábado
16h30

20h30

29/07/2022 Sexta
16h30

20h30

30/07/2022 Sábado
16h30

20h30

05/08/2022 Sexta 19h30min

06/08/2022 Sábado
16h30

20h30



CALENDÁRIO APROVADO
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Agrupamentos formaturas solene



Agrupamentos formaturas solene



Agrupamentos formaturas solene



Informações protocolos Covid-19

Continuamos atentos às orientações e protocolos
Covid-19. Estamos trabalhando no cenário de
maior segurança a todos, seguindo a
recomendação de 1m de distanciamento.

Trabalhamos com o total de 20 convidados por
formando, independente do número de formandos
por agrupamento.



Informações protocolos Covid-19

Seguimos com o uso de máscara durante todo
tempo de permanência nas dependências do
Teatro.

Uso de máscara bem ajustada, cobrindo boca e nariz durante todo o tempo de
permanência no câmpus (tecido duplo, em algodão ou tricoline, como recomenda o
Ministério da Saúde), ou N 95, conforme foto.



Será exigido apresentação do comprovante 
vacinal com 1ª e 2ª dose e documento de 

identificação para acesso ao Teatro a todos
maiores de 18 anos (formandos, convidados, 

equipe), sem exceção.



3ª DOSE: 

Atualmente, não é exigida a comprovação da 
terceira dose. 

Aconselhamos a aplicação a todos os que 
estiverem em tempo de tomá-la e informamos 
que caso haja alteração na legislação que torne 
obrigatória a sua comprovação para acesso ao 

Teatro, ela será cobrada.



IMPORTANTE: reforçamos que continuamos 
atentos aos decretos e normas Covid. Caso 

aumentem as restrições, os protocolos serão 
revistos e vocês serão comunicados.



Direcionamento sorteio

- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (2)

- COMÉRCIO EXTERIOR (2)

- PROCESSOS GERENCIAIS (1)

- GESTÃO FINANCEIRA (5)

- GESTÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL (8)

- ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (7)

- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (7)

Sorteados ao final do calendário devido
ao término do trimestre.

* Ou formandos cursando disciplinas do curso digital.

Cursos Digitais* Requerimento Ordem Religiosa

- ENGENHARIA CIVIL (9)

Não são sorteados às sextas-feiras



FORMATURA SOLENE

Para as formaturas solenes se faz necessária a contratação de uma produtora de

formatura especializada, com habilidades cênicas e conhecimento técnico apropriado para

a operação da casa. Essa produtora realiza prova de toga, para fotos prévias, vídeo de

homenagem e teaser da formatura (conforme pacote contratado).

A contratação só pode ocorrer após o dia 02/02, quando o calendário oficial for

publicado no site. As produtoras estão cientes quanto ao cumprimento dessa regra.

A contratação da produtora deve ser em comum acordo entre as duas solenidades do dia.



PRODUTORAS
A lista de contatos das produtoras que atuam na Feevale encontra-se em 

WWW.FEEVALE.BR/FORMATURAS



FORMATURA SOLENE - Pacotes

Possibilidade de contratação

- Painel de led

- Cadeiras acrílico

OBS: Desde que ambas cerimônias do dia, contratem.

Músicos permitidos: violinista, tecladista, dj.

Não são permitidos cantores e saxofonistas, devido ao uso da máscara.



PRÓXIMOS PASSOS

Enviaremos e-mails aos formandos de cada agrupamento, para acessarem o link de

WhatsApp.

A partir desse acesso, definição da comissão de formatura (por curso, dentro do

agrupamento).

Preenchimento do formulário da comissão de formatura para envio ao Núcleo RP.

Comissão definida alinha com seu curso próximas votações para definição de:

- 1 orador

- 1 juramentista (único para as Engenharias e cursos com licenciatura e bacharelado)

- 1 paraninfo

- 2 homenageados (professores ou funcionários)

Preenchimento dos formulários com essas definições.

Agrupamento e solenidades do mesmo dia, devem contratar a mesma produtora.

ENVIO FORMULÁRIOS PREENCHIDOS ATÉ O DIA 21/02



RESUMO

- Média de 30 formandos por cerimônia, sendo o teto de 45 formandos. 
Conforme o número de formandos o palco pode ou não ser montado 
com praticável, pois seguimos a recomendação de distanciamento de 
1m.

- 20 convidados por formando(a): 13 plateia normal e 7 VIPs (plateia 
baixa, próxima ao palco).

- As produtoras devem ser fornecer pulseiras de acesso, bem como o 
cuidado e a disponibilização de pulseiras diferenciadas para a área VIP –
validas até 15min antes da cerimônia. 

- Para acesso, formandos e convidados (acima dos 18 anos) devem 
apresentar documento de identidade com foto e comprovante vacinal.

- Transmissão ao vivo pelo site www.feevale.br/aovivo.
- Uso de máscara bem ajustada, cobrindo boca e nariz durante todo o 

tempo de permanência no teatro (tecido duplo, em algodão ou tricoline, 
como recomenda o Ministério da Saúde)*.

- Fotos no foyer do teatro, somente com uso de máscara**.

*Todos (equipe, formandos e convidados) deverão estar de máscara para acesso ao teatro.
**Fotos sem máscara somente na rua e, assim como nas provas de togas. Após a foto, a 
máscara deverá ser recolocada.



DÚVIDAS

Entre em contato com o Núcleo de Relações Públicas 

Telefone (51) 3586.8800, ramais 8633 e 8862

E-mail formaturas@feevale.br


