
 
 

 

INFORMATIVO 

COLAÇÃO DE GRAU OFICIAL 

REDES DE ENSINO JK - 2º/2017 

 

27/10 – TODAS AS UNIDADES 

Horário: 19h 

Centro de Pós-Graduação e Faculdade JK 907 Sul, 

Endereço: SEPS Quadra 707/907, Lote F -  Asa Sul, Brasília-DF. 

 

VALOR DA BECA R$ 60,00  
EM ESPÉCIE OU CARTÃO DE DÉBITO 

 

08/11 

UNIDADE SAMAMBAIA 

Local: AUDITÓRIO 

09/11 e 10/11 

UNIDADES ASA SUL, ASA 

NORTE, GUARÁ e RECANTO 

Local: AUDITÓRIO 

 

09/11 e 10/11 

UNIDADES GAMA I, GAMA II e 

VALPARAISO 

Local: AUDITÓRIO 

 

Obs: A taxa é cobrada pelo cerimonial, para o aluguel da beca de formatura. 

 



 
 

 

08/12/2017 

TODAS AS UNIDADES 

 

Data: No dia de cada Colação – Conforme cronograma e unidades abaixo. 
Obs: Indispensável à presença de todos os formandos no dia do ensaio, 
principalmente para aqueles que vão participar do ato simbólico (Orador, 
outorga, Bandadeira e etc...) 

 
Local: SALÃO SOCIAL DO CLUBE DO EXÉRCITO  

Endereço: - Setor de Clubes Sul, Trecho 02  

 

 

Data: 20 de março de 2018 

Local: SALÃO SOCIAL DO CLUBE DO EXÉRCITO  
Endereço: - Setor de Clubes Sul, Trecho 02, Brasília - DF,  

Horário: 20h 

 

 

Data: 21 de março de 2018 

Local: SALÃO SOCIAL DO CLUBE DO EXÉRCITO  

Endereço: - Setor de Clubes Sul, Trecho 02, Brasília - DF,  

Horário: 20h



 
 

 

Traje: Roupas confortáveis, pois ficarão por baixo da Beca e esquenta 

bastante. 

Formandos – calça preta, sapato preto, meias pretas e camisa manga curta ou 

camiseta confortável. Não colocar gravata. 

Formandas – EVITAR roupas de gola alta, vestidos longos, se for usar calça 

que seja de preferência 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 pela equipe da 12 Produções Eventos a partir 

das 18h no local da colação de grau. 

OBSERVAÇÕES: 

 O aluno que não provou a beca nos dias disponibilizados na Instituição 

devera comparecer a sede da empresa 12 Produções Eventos, situada  

SRES Quadra 8 Bloco M Casa 4 Cruzeiro Velho, 3462.1101  antes do 

respectivo evento, para efetuar o pagamento e provar a beca. 
 

 Muito importante o comparecimento dos formandos no ensaio da 

colação de grau, caso o formando que for participar de algum 

momento especial na colação como, juramentista, outorga, orador, 

dentre outros itens, não comparecer ao ensaio será substituído. 

 Os formandos deverão chegar às 18h, vestir a beca, entrar no circuito 

oficial das fotos em seguida tirar as fotos com os familiares e 

convidados. 

  

 Haverá assinatura da ata oficial, que será fornecida pela instituição 

que levará para colação, sendo assim, ao chegar no local procurar o 

Cerimonial para que possam assinar a mesma antes do início do evento, 

esta assinatura é obrigatória e caso não assinem não poderá colar o 

grau. 

 

 As sessões de fotos se encerrarão às 19h30min, impreterivelmente para 

que todos os formandos dirijam-se ao local indicado pelo cerimonial, 

onde iniciará a organização para entrada oficial, as sessões de fotos 

serão reiniciadas logo após o término da Cerimônia. 

 



 
 

 

 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. 

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.  

Não será permitido a reservas de lugares, para convidados. 

 

Evite transtornos!  

Respeite as regras! Informe aos convidados! 

Colabore com os organizadores!! 

 

12 Produções Eventos 

(61) 3462.1101 

 


