
 

 
Prezado(a) Formando(a), 
A Faculdade Opet em parceria com a Polyndia Formaturas sente-se honrados em fazer parte 
deste momento tão importante de sua vida, e para que tudo corra bem, seguem algumas 
informações e recomendações sobre a sua formatura. 
 

 

EVENTO – COLAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

DATA, LOCAL E HORÁRIOS 
 

 Local: Ópera de Arame - Rua João Gava, s/n - Pilarzinho 
 Data: 19, 20, 21 e 22 de Maio de 2015  
 Horário de início da Colação: 20hs (confirme o dia e horário do seu curso no final deste 

informativo). 
 Horário de chegada dos Pais e Convidados: 1h antes do evento (19hr00) 
 

CONVITES 
 Quantidade: 10 (dez) por formando(a).  

 Os convites deverão ser retirados na sede da Polyndia durante a prova de Beca ou 
excepcionalmente na manhã da formatura, no local do evento e durante o ensaio da 
colação. 

 Crianças de colo, automaticamente estão isentos da apresentação de convite para 
entrada ao Evento. 

 

ENSAIO 
 Será no mesmo dia e local de sua Colação de Grau, às 08h30min (Oito horas e trinta 

minutos) 

 O ensaio terá a duração em média de 2h30min. 

 Todos os formandos deverão participar desse momento, pois é durante o ensaio que 
todos os procedimentos, dúvidas, protocolos e roteiro da Instituição são informados. 

 No ensaio é feita a entrega dos BOTONS de identificação, que serão utilizados para o 
acesso a área reservada exclusiva aos pais ou convidados especiais, sendo 02(dois) 
botons para cada formando(a). 

 Para quem necessitar, será disponibilizada uma Declaração de Participação, para ser 
apresentada em sua Empresa, a fim de comprovar sua dispensa justificada. Favor 
solicitar durante o ensaio para a equipe da Polyndia. 

 A falta na participação do ensaio poderá prejudicar sua participação na colação de 
grau. 

 

RETORNO AO LOCAL DO EVENTO ANTES DA COLAÇÃO 
 IMPORTANTE: O retorno ao teatro dos formandos, deverá ocorrer às 16h30min onde 

serão realizadas novas atividades e repassados os últimos protocolos do Evento. Após 
tudo isto, os formandos serão liberados para o hall de entrada do teatro e/ou para as 
áreas de estúdios, para que levem seus familiares para serem fotografados pelos 
profissionais da Polyndia, que estarão identificados com terno ou coletes pretos, gravata e 
boton Polyndia.  

 Procure antecipar suas fotos na entrada, antes da solenidade, nos ESTÚDIOS 
FOTOGRÁFICOS disponíveis. No final da cerimônia costuma gerar tumultos, por 
conta da quantidade de convidados saindo ao mesmo tempo. Mesmo assim, todos 
serão fotografados, Por favor, aguarde e fotografe antes de devolver sua beca, pois 
este momento é único!  

 Qualquer outro fotógrafo que não pertença à equipe Polyndia, não poderá 
fotografar neste local. 

 

BECA 
 PROVA DA BECA: É necessário e indispensável que o formando compareça na sede da 

Polyndia, para fazer a prova da beca que será usada no dia da formatura. 
 

 A prova é feita somente com hora marcada. O formando deverá entrar em contato pelos 
telefones 3333-4500 ou 9101-8812 e agendar seu horário, entre 9hs às 19hs em dias 
úteis e das 9hs às 12:30hs se houver disponibilidade nos sábados. 



 

 Neste dia, será realizada uma sessão de fotos, tudo conforme item estúdios fotográficos 
descrito a seguir.  

 
ENTREGA DA BECA NO DIA DA COLAÇÃO: Será entregue no local da colação a partir das 
16h30min  

 IMPORTANTE: Cada formando retirará a sua beca, jabô, borla e faixa na cor de seu 
curso, e no momento da retirada, deverá apresentar documento oficial com foto e 

caucionar com um cheque no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), OU assinar 

uma nota promissória disponibilizada que será preenchida com este mesmo valor.  

 Ao final da colação de grau e somente após as fotos com os familiares e convidados 
deverá ser devolvida a beca, jabô, borla e faixa, no mesmo local da retirada ou outro 
excepcionalmente informado no ensaio. No ato da devolução, estando de acordo com a 
retirada, será devolvido ao formando(a) o documento retido e o Cheque/Nota Promissória.  

 A não devolução da beca, jabô, borla a faixa ao final implicará na cobrança de R$ 55,00 
(cinquenta e cinco reais),a cada diária e imediato depósito do cheque caução ou a 
execução da nota promissória. A Ausência na devolução de qualquer item(beca, jabô, 
borla ou faixa), será arbitrado o valor de ressarcimento para cada um. 

ESTÚDIOS FOTOGRÁFICOS 
 O Estúdio com sessão fotográfica, será realizado no mesmo dia e horário marcado para a 

prova da beca, na sede da empresa Polyndia. 

 Disponibilizamos de maquiadoras com os serviços de maquiagem pelo custo de 
R$35,00(trinta e cinco reais), a feminina e R$25,00(vinte e cinco reais), a maquiagem 
masculina. É ideal que opte por esse serviço, pois a maquiagem é própria para estúdios 
fotográficos. Você pagará diretamente no dia para a maquiadora, pois é seu custo. 

 Não é cobrado nenhum valor a mais da parte da Polyndia para realização dos Estúdios 
e/ou da prova de becas. 

 A realização da sessão fotográfica, não representa uma obrigatoriedade ao aluno na 
compra destas fotos posterior à formatura. As mesmas estarão disponíveis justo com as 
demais fotos da formatura. 

 

TRAJES PARA A COLAÇÃO 
 Mulheres:  

Vestido preto, Meia calça preta preferencialmente fio nº 15, sapato preto fechado na 
frente. 
Maquiagem deverá ser opaca (fosca) e a prova d’água. 
É indicado um vestido preto sob a beca, obrigatoriamente na altura do joelho, evitando um 
comprimento maior, para que não apareça, pois a beca fica nesta altura. 

 Homens:  
Calça social preta, sapato preto, meia preta, jamais tênis, camiseta preta 
preferencialmente, pois a camisa social ou Polo, a gola aparece e fica para fora da beca. 
Faça sua barba e dê um trato na aparência, este momento é único.  

 Convidados:  
Esporte fino ou social. 

 

LEMBRANÇA A QUEM AMAMOS 
 A Polyndia disponibilizará para compra, antes do evento, uma lembrança especial, 

personalizada com a foto do(a) formando(a), a que foi realizada na sessão fotográfica 
quando da prova das becas, para presentear àquelas pessoas especiais de sua vida: 
pais, cônjuges, vô, vó ou convidados especais, pelo valor individual de R$ 80,00(oitenta 
reais). A aquisição poderá ser feita em dinheiro, cheque ou cartão, e será cobrado no ato 
da retirada, no dia da colação. Caso você necessite presentear mais pessoas, solicite na 
manhã do ensaio para o cerimonial da Polyndia, ou caso necessite para outra 
oportunidade solicite no momento da aquisição, retirando na sede da Polyndia em data 
posterior. 

 

EXCLUSIVIDADE FOTOGRÁFICA 
A Empresa Polyndia fará a cobertura do dia da colação com total exclusividade fotográfica. Assim 
que a produção do material fotográfico estiver pronta, nossa equipe de vendas (Realizon 
Soluções Empresariais) entrará em contato para agendar o seu atendimento, a partir dos dados 
que você preencheu na ficha de identificação. A produção do material poderá levar até 120(cento 
e vinte) dias a contar da data do evento. 



 

Havendo dúvidas, entre em contato pelo e-mail contato@polyndia.com.br ou pelo telefone 3333-
4500. 
 
Demais dúvidas enviar no email: institucional@polyndia.com.br 
        formaturaespecial@poyndia.com.br 
 
 

COLAÇÃO DE GRAU 
 19 de Maio/15 

Cursos  Ensaio Colação 

Pedagogia 08h30  20h  

Tecnologia em Gestão Comercial 08h30  20h  
 

 
 20 de Maio/15 

Cursos  Ensaio Colação 

Tecnologia em Gestão Financeira 08h30  20h  

Tecnologia em Comercio Exterior 08h30  20h  

Tecnologia em Processos Gerenciais  08h30  20h  

Tecnologia em Gestão da Produção Industrial 08h30  20h  

Tecnologia em Logística 08h30  20h  

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos 08h30  20h  
 

 
 21 de Maio/15 

Cursos  Ensaio Colação 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 08h30  20h  

Tecnologia em Gestão da Informação 08h30  20h  

Tecnologia em Desenvolvimento Web 08h30  20h  

Tecnologia em Estética e Cosmética 08h30  20h  

Tecnologia em Gastronomia 08h30  20h  

 

 
 22 de Maio/15 

Cursos Ensaio Colação 

Direito 08h30  20h  

Administração 08h30  20h  

Ciências Contábeis  08h30  20h  

Comunicação Social – Publicidade e Propaganda 08h30  20h  

Comunicação Social - Jornalismo 08h30  20h  

Tecnologia em Marketing 08h30  20h  

Tecnologia em Eventos 08h30  20h  

Tecnologia em Produção Multimídia 08h30  20h  

 
Sucesso em suas escolhas!! 
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