
 
                                                                    
 
 

 

PACOTE BÁSICO PARA A CONTRATAÇÃO DE PRODUTORA 
 
IMPORTANTE: 
 
✓ Pagamento do ECAD (direitos autorais das músicas da formatura) por 

cerimônia. 
✓ Telas e projetores fora da boca de palco, TVs de retorno para formandos, 

mesa oficial e equipe Feevale. 
✓ Entrega de pulseiras de acesso, conforme número permitido pela 

Universidade. 
 
PRÉVIO À FORMATURA: 
 
Prova de Togas | Sessão fotográfica para fotos do convite 
Dia no qual todos os formandos vestem a toga para produzir as fotos que vão 
ser utilizadas no convite de formatura, quadros, lembranças e postais.  
 
✓ Fornecimento de uma (01) toga completa composta por: beca (vestido), 

barrete (chapéu com logomarca da Universidade Feevale), capa, faixa e 
sobre faixa na cor do curso e jabô (babeiro), bem como estrutura de serviço, 
araras, biombos, togas em todos os tamanhos, togas para os professores 
(caso queiram participar). 

✓ Uso de uma sala, com janelas abertas e acesso espaçado para cada 
formando togar. 

✓ Montagem de estúdios profissionais em salas específicas. 
✓ Dois (02) fotógrafos equipados com câmeras de alta capacidade e um (01) 

cinegrafista para a captação das imagens do making of; 
✓ Equipe de togárias para vestir os formandos; 
✓ Fornecimento das fotos em alta resolução para a produção do convite. 
✓ Produção de um vídeo para homenagem “aos que amamos”. 
 
Evento (indicação constar no pacote) 
✓ Acompanhamento em um (01) evento pré-formatura por agrupamento 

(convites aos homenageados). 
✓ Equipe de fotógrafos para a cobertura. 
 
NO DIA DA FORMATURA: 
 
Produção de Vídeo 
✓ Filmagem de todo o evento através da equipe de vídeo composta por uma 

(01) Ilha de Edição móvel, para a transmissão ao vivo.  
✓ Considerar no contrato a transmissão sendo realizadas pela produtora 
✓ Equipe de cinegrafistas profissionais com experiência em formaturas. 
✓ Edição e finalização da formatura em FULL HD. 

 
 

Produção Fotográfica  
✓ Equipe de fotógrafos profissionais com experiência em formaturas, treinados 

e equipados com câmeras de alta resolução para acompanhar os formandos 
durante todo o evento. 



 
                                                                    
 
 

 

✓ Todos os fotógrafos deverão estar vestidos de acordo com o evento, usando 
coletes identificadores da empresa contratada. 

✓ Número de fotógrafos suficiente (1 para cada 6 formandos) para a cobertura 
completa de todos os formandos. 

✓ Os fotógrafos devem estar à disposição dos formandos 03 horas antes do 
início da cerimônia. 

 
Produção de som e luz padrão Feevale 
✓ Técnicos operando som. 
✓ Técnicos operando luzes branca (teatro) 
✓ Em caso de luz extra, necessidade de técnico específico operando. 
 
Togas 
✓ Fornecimento de uma (01) toga completa composta por: beca (vestido), 

barrete (chapéu com logomarca da Universidade Feevale), capa, faixa e 
sobre faixa na cor do curso e jabô (babeiro), bem como estrutura de serviço, 
biombos, togas em todos os tamanhos. 

✓ Equipe de suporte especializada para vestir os formandos. 
✓ Togas e barretes extras para os formandos. 
 
Decoração palco 
✓ Padrão Feevale.   
 
Outros itens: 
✓ Acompanhamento pelo responsável da produtora no dia da formatura. 
✓ Fornecimento de água aos formandos. 
✓ Estúdios fotográficos para fotos dos formandos e seus familiares. 
✓ Canudo porta diploma na cor do curso. 
✓ Duas (02) flores por formando, para este entregue ao final da formatura aos 

convidados homenageados. 
✓ Recepcionistas para cuidar da área VIP na colação de grau. 
 
PÓS-FORMATURA: 
 
✓ Estabelecer no contrato data e formato de entrega dos materiais contratados: 

fotos, vídeo, teasers, etc.  
✓ O formando poderá escolher via site todas as fotos que quer comprar da 

formatura e todos os eventos anteriores. A forma de pagamento é combinada 
com cada produtora. 

 
*IMPORTANTE, o Teatro Feevale possui: 
- Equipamento de sonorização. 
- Equipamento de iluminação cênica branca.  
- Praticável para assento dos formandos. 
- Mesa oficial, púlpitos, microfones. 

 

OBS: Caso queiram tirar qualquer item do pacote, consultem o Núcleo de Relações 

Públicas pelo e-mail formaturas@feevale.br. 


