
 
 

Comunicado 139/2018 
Colação de grau 

EFII e EM 
Campinas, 27 de novembro de 2018 

 

Prezados pais e responsáveis. 

Para que nossa Cerimônia de Colação de Grau 2018 aconteça de forma tranquila e seja um                
grande sucesso mais uma vez, seguem informações importantes sobre o evento. 

 

DATA HORÁRIO LOCAL 

17/12 (segunda-feira) 
9º ano EFII 19h - Apresentação dos 

formandos para fotos com 
familiares e concentração 

20h - Início da cerimônia 

AUDITÓRIO DOM GILBERTO 
PUCC – Campus I 

 
Av. Monsenhor Dr. Emílio José Salim 
Parque dos Jacarandás - Campinas 

18/12 (terça-feira) 
3º ano EM 

 

TRAJE: Esporte Fino (não é adequado o uso de decotes, transparências, saias ou vestidos muito               
curtos e nem mesmo o uso de camiseta, bermuda e chinelo para os meninos). 

A Colação de Grau acontecerá em um local com ar condicionado, o que permitirá aos alunos o                 
uso de BECAS. Todas as medidas já foram anotadas pela empresa Forcamp, e as BECAS serão                
entregues aos alunos no momento da concentração. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

1. Todos os alunos estão convidados a participar do evento.  
2. O Auditório Dom Gilberto tem capacidade para 400 convidados sentados. Não haverá            

reserva de lugares e será respeitada a ordem de chegada. Solicitamos aos convidados que              
tenham cordialidade, sobretudo priorizando os idosos. 

3. As famílias estão autorizadas a utilizar o estacionamento interno, fechado e com            
segurança, ao lado do auditório. A entrada do estacionamento está na rotatória antes do              
auditório, com acesso ao auditório por passarela interna descoberta. 

4. Por medida de segurança, é expressamente proibido o uso de lança confete, papel             
picado ou artefatos dessa natureza. 

As fotografias serão feitas pela empresa Forcamp Formaturas e Eventos, conforme contrato            
assinado pelos pais da Comissão de Formatura. Outras empresas não estão autorizadas a             
fotografar o evento. Assim sendo, colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos.  

Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica do Ensino Fundamental II e Ensino Médio 


