
PACOTE PRODUTORAS FORMATURA ENSINO MÉDIO ESCOLA DE APLICAÇÃO FEEVALE 2020 

 

PRÉVIO A FORMATURA  

Contrato para cobertura de eventos: 

- Convite paraninfos e homenageados 

- Dia D ou algum outro evento que os concluintes optarem. 

OBS: As imagens dessas coberturas são utilizadas na cerimônia, no Teatro Feevale.  

 

DIA DA FORMATURA  

Produção de Vídeo  

 Filmagem de todo o evento através da equipe de vídeo composta por cinegrafistas, 

técnico operando a ilha de Edição móvel. 

 Disponibilizar cabo SDI para transmissão ao vivo no site Feevale. 

 Edição e finalização das imagens da formatura em FULL HD, entrega em DVD ou 

disponibilizar em drive. 

Produção fotográfica 

 Equipe de fotógrafos profissionais com experiência em formaturas treinados e 

equipados com câmeras de alta resolução para acompanhá-los durante todo o evento. 

 Todos os fotógrafos estarão vestidos de acordo com o evento, usando coletes ou 

crachás identificadores da empresa contratada. 

 Número de fotógrafos suficiente para a cobertura completa de todos os formandos. 

 Os fotógrafos estarão à disposição dos formandos 03 horas antes do início da 

cerimônia e ficam presentes até o último formando deixar o local.  

Produção som e luz padrão Feevale 

 Técnicos operando som  

 Técnicos operando luzes  

*Luzes padrão Feevale 

 

Outros itens:  

 Acompanhamento pelo responsável da produtora no dia da formatura.  

 Pagamento da taxa de ECAD.  

 No mínimo 2 estúdios fotográficos no dia da formatura para fotos dos formandos e 

seus convidados. 

 Recepcionistas para cuidar do acesso aos camarins e organização formandos 

 

 



PRODUTORA 

Contratação opcional: 

 Convite formatura ou disponibilização de fotos. No dia do convite aos paraninfos e 

homenageados, produtora monta estúdio em uma sala para fotos individuais. 

 Presente paraninfos e homenageados. 

 Identificação para final da solenidade. Ex: balões com gás hélio com nomes 

 Quadro com foto para assinatura – não ficam expostos no Teatro, são entregues aos 

concluintes para suas festas particulares. 

Não é permitido: 

 Luzes extras  

 Painel led 

 Decoração (somente padrão Feevale) 

 Show de laser, músicos, etc 

Itens oferecidos Feevale 

 Canudos   

 Coquetel  

 Água formando 

  

PÓS-FORMATURA 

 Entrega das fotos e vídeos da formatura e eventos anteriores aos formandos em FULL 

HD. A forma de pagamento e de entrega do material é combinada com cada 

produtora. 

 

OBS: Caso queiram tirar qualquer item do pacote, consultem o Núcleo de Relações Públicas 
pelo e-mail formaturas@feevale.br 

 

Após definição e contratação de produtora, comissão de alunos juntamente com orientação 

dos mentores, organiza envio até o mês de outubro: 

- Lista concluintes em ordem alfabética: digitada com pronuncia dos nomes de todos os 

formandos (tabela Word ou Excel, em ordem alfabética, com duas colunas: nome | pronúncia) 

- Definição da música de entrada - padrão para todos os formandos. 

- Músicas individuais – toca quando cada aluno é chamado na cerimônia - para cada 

formando, que irá tocar quando seu nome for chamado. Formato de envio da música deve ser 

alinhado com a produtora contratada. 

- 3 fotos digitalizadas* (infância, atual individual e família) – combinação com a produtora 

contratada. 

- Definição da música de saída - padrão para todos os formandos.  


