INFORMATIVO

CERIMÔNIAS OFICIAIS
DE COLAÇÃO DE GRAU
UPIS 2º/2018
CIÊNCIAS CONTÁBEIS, DIREITO,
FOTOGRAFIA E SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO.

MEDIDA DAS BECAS - OBRIGATÓRIO
19 e 20 de Fevereiro de 2019
das 18h às 20h
Cine Upis
Campus I, SEPS 712/912, Conj. A - Brasília - Asa Sul, DF
O aluno que não comparecer ao dia da prova de beca agendado, deverá ligar
na sede da empresa 12 Produções Eventos, para fazer o agendamento.

MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS

11 de Março de 2019
20h
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
SGAS 906, Conjunto D, Brasília-DF
Traje: Social

1 - Os formandos deverão chegar ao local às 19h.
2 - Os fotógrafos já estarão no local.
3 - Mulheres devem evitar trajes curtos, transparentes e decotados.
4 – Traje Social para formandos e, de preferência, para convidados.

ENSAIO DE COLAÇÃO DE GRAU
13 de Março de 2019
9h
Garden Hall (Antigo Vila Mix, ao lado Hotel Bay Park, próximo a Vila Planalto)
SHTN TRECHO 02, CONJUNTO 05, VILA PLANALTO, ASA NORTE, CEP: 70.800-220
IMPORTANTE A PRESENÇA DE TODOS OS ALUNOS QUE IRÃO COLAR O GRAU, POIS
CASO TENHA ALGUM PROBLEMA TEREMOS TEMPO HÁBIL PARA RESOLVER
NO DECORRER DO DIA. O ALUNO QUE FOR PARTICIPAR, EM ALGUM MOMENTO
ESPECÍFICO (COMO JURAMENTISTA, OUTORGA DE GRAU, DENTRE OUTROS), E NÃO
COMPARECER AO ENSAIO, SERÁ SUBSTITUÍDO.

COLAÇÃO DE GRAU
13 de Março de 2019
20h
Garden Hall (Antigo Vila Mix, ao lado Hotel Bay Park, próximo a Vila Planalto)
SHTN TRECHO 02, CONJUNTO 05, VILA PLANALTO, ASA NORTE, CEP: 70.800-220
Traje: roupas confortáveis, pois ficarão por baixo da beca e esquenta bastante.
Formandos – calça preta, sapato preto, meias preta e blusa confortável, sem gravata.
Formandas – evitar roupas de gola alta; vestidos longos; se for usar calça, que seja, de
preferência, preta; sapato fechado. Evitar usar penteados altos, pois dificulta o uso do
capelo.
As becas serão vestidas pela equipe da 12 Produções Eventos, a partir das 18h, no
local da colação de grau.
* Os formandos deverão chegar às 18h, para pegar e vestir as becas, e tirar as fotos
com os familiares, antes do início do evento.
* Haverá assinatura da Ata Oficial, que a instituição levará para a colação. Assim que
chegar ao local, procurar o Cerimonial, para que possam assinar a mesma no início do
evento. Esta assinatura é obrigatória e, caso não assinem, não poderão colar grau.
* As sessões de fotos se encerrarão às 19h40, impreterivelmente, para que todos os
formandos se dirijam ao palco, para darmos início a cerimonia. As fotos serão
reiniciadas ao termino da Cerimônia, solicitamos que avisem aos convidados e
familiares para se reencontrarem com com os alunos nos estúdios fotográficos que
terá como identificação a letra inicial do nome do aluno, para facilitar o encontro, não
deixem de registrar esta etapa vencida .
* A exclusividade fotográfica destas solenidades de formaturas são da 12 Produções
Eventos, ficando assim proibida a entrada de máquinas fotográficas profissionais e
semiprofissionais, bem como contratar fotógrafos particulares.
* As fotos serão vendidas 90 a 120 dias depois da formatura. Cada aluno será contatado,
não tendo nenhuma obrigatoriedade de adquiri-las.
* Não será permitida a entrada de materiais sonoros!!!
Buzinas de ar comprimido, balões a gás, papel picado, faixas com madeiras ou outros
objetos que atrapalhem o bom andamento do evento, serão recolhidos na entrada, pela
segurança.
* É importante que avisem aos familiares e convidados. Caso insistam, correrão o risco
de suspensão da solenidade, pela direção da faculdade.
* Não será permitida a reservas de lugares para convidados.

Evite transtornos! Respeite as regras! Informe aos convidados!
Colabore com os organizadores!!
12 Produções Eventos
(61) 3462.1101

