INFORMATIVO AOS FORMANDOS UPIS
2º/2020
Em tempos de readequação de tudo em nossas vidas e sabendo a importância da valorização
de cada etapa vencida, estamos em busca de um novo formato para colação de grau 2º/2020, visando
comemorar entre família, amigos e professores mais uma conquista.
A colação de grau acontecerá com as mesmas características protocolares do evento padrão,
porém, parceladamente, por grupos de alunos no palco e quantitativo de público limitado por
formando. Teremos no palco, entre 80 a 100 formandos com distanciamento, consequentemente, 80
a 100 famílias no público. As famílias estarão em blocos de 5 pessoas, sendo assim, o distanciamento
será por grupos familiares e não por pessoa ou cadeira.
Será distribuído no ensaio, às 9h da manhã do mesmo dia da colação de grau, juntamente
com a beca, convites individuais, que deverão ser entregues no horário do evento, para o controle de
entrada.
No dia do ensaio os formandos receberão as becas já ensacadas e com todas as precauções
de higienização.
O próprio formando poderá vestir sua beca com orientação e auxílio da equipe, os quais,
estarão usando máscaras, protetores de rosto, luvas e jalecos, mantendo assim, pouco contato direto
com os formandos.
Na entrada será obrigatório a apresentação do convite individual, a utilização de máscara e
de álcool em gel.
Haverá equipes da Agência Union, para medir a temperatura, conferir os convites e fazer a
entrada e saída com segurança a todos; seguranças e recepcionistas para o auxílio aos convidados e
formandos, nos corredores principais e em pontos estratégicos, conforme regras de distanciamento e
demais orientações.
O Mestre de cerimônias também auxiliará nas informações a serem repassadas e lembradas
ao público, das exigências de segurança antes, durante e depois do evento. Será utilizada também,
identificação visual, para melhor localização e informação ao público.
O grupo Union tomará todas as precauções de logística de bastidores (limpeza, segurança,
verificação dos cumprimentos das normas sanitárias, referentes ao combate e a disseminação do
COVID-19) até a finalização do evento.

O cadastramento do aluno e a identificação do tamanho da beca será feita de
forma on-line, onde todos os formandos deverão acessar o link ou aplicativo abaixo
especificado, entre os dias 04 a 22/01/2021. Através desta adesão, será divulgada,
data e local a ser realizado a cerimônia, que está pré-definida entre os dias 09 e/ou
10/03/2021.

INFORMAÇÕES GERAIS
•
•
•
•

Horário de chegada dos formandos: 17h30
Horário de chegada dos convidados: a partir das 18h
Início da Cerimônia: 20h
Os formandos NÃO PODERÃO chegar atrasados, sob pena de não colarem grau.

Traje: Roupas confortáveis, pois ficarão por baixo da beca e esquenta bastante.
Formando – calça preta, sapato preto, meias pretas e camisa manga curta ou camiseta confortável.
Não colocar gravata.
Formanda – EVITAR roupas de gola alta, vestidos longos. Se for usar calça que seja preta; sapato preto
fechado ou sandália preta. Evitar usar sapatos ou sandálias de salto muito alto. Não fazer penteados
altos, pois dificulta o uso do capelo.
As becas serão vestidas pelo formando, com orientação e auxílio da equipe do Grupo Union, a partir
das 17h30 no local da colação de grau.
•
•

Muito importante o comparecimento dos formandos no ensaio da colação de grau, para a
retirada das becas e convites individuais.
O formando que for participar de algum momento especial na colação como: juramentista,
outorga de grau, orador, dentre outros, caso não compareça ao ensaio, será substituído.

Para a adesão - TODOS os alunos deverão fazer o cadastramento em uma das
formas abaixo:
1. Acessar o portal do site da 12 Produções (12producoes.com.br) e clicar no menu "área do
cliente". Ao realizar este procedimento você será direcionado para a página inicial do portal e
verá algumas opções de acesso. Selecione a opção "usar código" e insira o código da faculdade.
Logo após, seguir as instruções de preenchimento;
2. Baixar e instalar o aplicativo de celular iformando.

Para ambas as opções acima:
Inserir o Código da Faculdade UPIS: UPIS33
Preencher todas as abas.

ORIENTAÇÕES
•
•

•
•

•

•

•

•
•

Os formandos deverão chegar às 17h30, vestir a beca, entrar no circuito oficial das fotos, assinar
a ata e em seguida tirar as fotos com os familiares e convidados.
A assinatura da ata oficial, fornecida pela UPIS, será no local da colação, sendo assim, ao chegar
no local, procurar o Cerimonial para que possam assinar a mesma antes do início do evento. A
assinatura é obrigatória, sob pena de não colar grau.
As sessões de fotos se encerrarão às 19h20, impreterivelmente, para que todos os formandos se
dirijam ao local indicado pelo cerimonial, que iniciará a organização para entrada oficial.
As sessões de fotos serão reiniciadas logo após o término da Cerimônia. Solicitamos que os
formandos informem aos seus familiares para se encontrarem nos estúdios fotográficos, pós
colação de grau. Não deixem de registrar as fotos com os familiares e amigos. No início do evento
tudo é mais tranquilo, deixem para o final da cerimônia apenas as fotos que realmente não
conseguirem tirar no início do evento.
As becas deverão ser devolvidas no mesmo dia, após encerramento da cerimônia, no mesmo
local onde foram vestidas, no início do evento. Mediante a devolução, será entregue a nota
promissória.
A Exclusividade Fotográfica desta solenidade de Formatura, é da 12 Produções Eventos, ficando
assim, proibida a entrada de máquinas fotográficas profissionais e semi-profissionais, bem como
contratar fotógrafos particulares.
As fotos serão vendidas até 120 dias após a formatura, cada formando será contactado
individualmente pela equipe de fotografia. A aquisição do álbum fotográfico não será
obrigatória.
Todos deverão estar com sua máscara e sua garrafinha com água, durante todo o evento
(incluindo o pré e pós evento).
Haverá álcool em gel em pontos estratégicos do espaço.

OBS: Não será permitida a entrada de materiais sonoros. Buzinas de ar comprimido, balões a gás hélio,
papel picado; faixas com madeiras ou outros objetos que atrapalhem o bom andamento do evento,
serão recolhidos na entrada pela equipe de segurança.

É importante que avisem os familiares e convidados, caso insistam, correrão o risco de
suspensão da solenidade, pela direção da faculdade.
•

Permaneçam em seus lugares e respeitem as regras de distanciamento.

Ao formando que fizer o cadastramento, não fica assegurado que esteja apto a colar o
grau. Confira junto a Instituição se está tudo certo com todas as disciplinas.

Atenciosamente,

Márcia Rodrigues
Grupo Union -12 Produções Eventos
(61) 98115.4907/3462.1101/3233.4036

