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INFORMAÇÕES SOBRE A FORMATURA
• Esta apresentação tem o objetivo de esclarecer dúvidas sobre o processo de

formatura dos concluintes do Ensino Médio da Escola de Aplicação Feevale.

• Seguindo as orientações de saúde e para proteção de todos, não foi possível a
realização da reunião presencial com concluintes e responsáveis no mês de
março, por isso, enviamos esta apresentação com informações sobre organização
e esclarecimentos de dúvidas quanto ao processo de formatura, mas queremos
que saibam que seguimos nossas atividades home office e estamos à disposição
para quaisquer esclarecimentos que surjam neste assunto.

• Nos colocando no lugar das famílias, que precisam ter cautela e planejamento
financeiro, frente ao cenário que vivemos hoje, estamos enviando algumas
informações iniciais, pertinentes à cerimônia de formatura, para ciência de todo
o processo.



IMPORTANTE
• A Feevale tem envolvimento único e exclusivo na cerimônia de conclusão de

curso, que ocorre sob organização do Núcleo de Relações Públicas com a direção
da Escola, com data e horário definidos, no Teatro Feevale.

• A participação dos concluintes é facultativa (não obrigatória). Ou seja, o aluno e
responsável, podem optar pela participação na cerimônia. Caso optem pela
participação, segue slides com informações sobre essa organização.

Obs.: baile, festas e ações de arrecadação de dinheiro para as festividades/eventos
sociais, prévio e pós a cerimônia, são de total organização dos alunos e
responsáveis, se julgarem necessário e quiserem fazê-lo. A Feevale não tem
participação nessa organização, apenas para aprovação de materiais quem venham
a usar nome e logomarca Feevale, ex.: nome da festa, convite da festa etc.



INFORMAÇÕES SOBRE 
CERIMÔNIA

Data prevista   |

Horário cerimônia   |   

Horário de chegada concluintes   |

Local   |

Data divulgação aprovados   | 

15/12/2020, terça-feira

19h

16h

Teatro Feevale – Câmpus II

11/12/2020, sexta-feira
Último dia letivo



INFORMAÇÕES SOBRE CERIMÔNIA
Organização com Núcleo RP

Os concluintes e responsáveis terão de definir uma comissão de 
formatura* que:

- será nossos contatos para dúvidas e informações;
- organizará a escolha de produtora (próximo slide);
- organizará votações de escolha de paraninfos [até dois (2) 
professores paraninfos];
- organizará votação de escolha de homenageados;
- enviará os nomes: da produtora eleita, paraninfos e 
homenageados ao Núcleo de RP.

*Comissão composta por 3 responsáveis e 3 alunos – (sugestão).
Obs.: os professores mentores podem auxiliar nas votações. 



INFORMAÇÕES SOBRE CERIMÔNIA  
Organização com produtora

A comissão de formatura toma a frente na solicitação de orçamentos,
apresentação dos trabalhados/pacotes, organização/escolha da empresa a
ser contratada, negociação de contrato x valores e definição de pacotes*. A
produtora contratada é responsável:

• Operação Teatro – técnicos;
• Cobertura fotográfica e vídeo no dia da cerimônia, bem como no 

convite aos professores e outro evento que os concluintes acharem 
pertinente.

• Edição de imagens e vídeos para projeção no fundo de palco;
• Orientação dos formandos no palco;
• Equipe técnica para operação do Teatro. *Itens que serão contratados.



INFORMAÇÕES SOBRE CERIMÔNIA  
Organização com Produtora

Disponível em www.feevale.br/formaturasescola a lista de produtoras 
com contatos.

Arquivo indicando as necessidades básicas de contratação para execução
da formatura no Teatro.

Os valores variam de empresa para empresa e conforme pacote
contratado e número de formandos. Analisando pelo ano de 2019, o
valor médio das contratações necessárias (pacote básico), fica em
R$350,00 por aluno – média 90 formandos. Os valores devem ser
verificados diretamente com as empresas.

https://www.feevale.br/formaturasescola


INFORMAÇÕES SOBRE A CERIMÔNIA
Teatro

Distribuição ingressos*
1831 – capacidade máxima formaturas

1790 - total de ingressos a serem distribuídos
41 ingressos Feevale**.

*O acesso ao Teatro se dá somente com a apresentação do ingresso.
**Homenageados, acompanhantes e demais professores.



INFORMAÇÕES SOBRE A CERIMÔNIA
Indicações RP

Chamada dos concluintes ocorre por ordem alfabética – independente 
da sala de referência.

Alunos com qualquer necessidade especial, alinhar pontualmente com 
Núcleo de RP.

Não atrasamos o início da solenidade em respeito ao público
presente.

Atenção aos trajes dos formandos, pois o palco do Teatro é alto.



INFORMAÇÕES SOBRE A CERIMÔNIA
Horários

Horário de chegada concluintes
Ensaio no palco + foto oficial 

Fotos familiares – em estúdio 
Coquetel formandos

Abertura plateia para convidados 
Organização fila - concluintes  

| 16h 
| 16h às 16h30min 
| 16h30min às 18h
| 18h às 18h30min
| 18h
| 18h30min



INFORMAÇÕES SOBRE A CERIMÔNIA
Horários

16h - Chegada dos formandos para ensaio e foto oficial. Os formandos seguem 
para o palco do Teatro para ensaio que dura em média 30 min. Após isso, estão 
liberados para as fotos com familiares*. 
*Familiares podem chegar com os formandos às 16h e aguardar no Foyer para tirar fotos nos 
estúdios da produtora, após o ensaio.

16h30min - Fotos nos estúdios da produtora - total 4 estúdios.

18h - Encerramento das fotos no foyer;

Formandos descem para o coquetel;

Abertura da plateia. Os assentos não são marcados, se dão por ordem de         
chegada.



INFORMAÇÕES SOBRE A CERIMÔNIA
Estacionamento

• Chegue cedo;

• Aos convidados sem cartão Feevale, indicamos o acerto do ticket de 
estacionamento na chegada do evento para evitar filas;

• Confirma o valor com cartão em www.feevale.br/estacionamento - Formaturas 
Teatro Feevale.

http://www.feevale.br/estacionamento


CONTATOS
Escola: para reunião com pais, locais para futuras reuniões e questões 
voltadas ao ano letivo dos alunos:

Janine - direção |
Alessandra – coord. pedagógica | 

Janaina – coord. pedagógica |

Gabriela| 
Leticia|

Julia |

nap@feevale.br

formaturas@feevale.br

Núcleo RP: para dúvidas e assuntos referentes à contratação da produtora 
e organização e regras da cerimônia:
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