FORMATURA

NETWORK 2017
A Formatura é organizada pela Network para todos os alunos que concluíram
os cursos e níveis de ensino a saber: Faculdades, Colégio e Técnicos. O
evento é composto por dois eventos: a colação de grau (obrigatória) e o baile
de formatura.

Para o jantar contratamos o conceituado Buffet Ancona, um Buffet de
primeira linha que servirá o coquetel com mesa de frios a partir das 21h.

DATAS DAS COLAÇÕES DE GRAU – 19h
Técnicos (meio do ano): Técnico em Mecatrônica, Segurança do Trabalho,
Química, Técnico em Enfermagem, Auxiliar em Enfermagem: 23/06
Faculdades (meio do ano): Pedagogia, Educação Física e Administração:
23/06
Faculdades: Administração e Engenharia Mecatrônica: 30/11
Faculdades: Pedagogia e Educação Física: 01/12
Educação Infantil: 05/12
Ensino fundamental II: 06/12
Ensino Médio e Técnicos Concomitantes: 06/12
Técnicos (final do ano): 07/12
(Atenção: pode haver alteração de datas, mas avisaremos antecipadamente).
CONVITES: Cada formando poderá trazer até 15 convidados para assistir à
cerimônia de colação de grau oficial.
TRAJES PARA FORMANDOS PARA COLAÇÃO DE GRAU: Os
formandos usarão becas alugadas pela Network com faixa da cor do curso,
que deverão ser devolvidas ao término do evento. Os formandos
experimentarão as becas no dia da identificação fotográfica dos formandos.
Não terá custo para os formandos que devolverem a beca, faixa e chapéu no
final do evento. Os que deixarem de devolver terá do curso de R$ 120,00. As
becas serão retiradas no dia do evento. Os formandos deverão usar saia ou
calça preta e sapato social fechado.
BAILE E JANTAR DANÇANTE NETWORK 2017
BAILE DE FORMATURA E JANTAR DE GALA
O baile será realizado no sábado, dia 09 de dezembro, das 21h as 03h e tem
como atração contratada a Banda Generation e Banda Luxus com repertório
variado, dançarinos, DJ, som e iluminação.

MENU:
RECEPTIVA FRIA |UMA BANDEJA DE PRATA POR MESA
Batatinha Assada no Sal Grosso com Creme de Bacalhau, Tartelete Crocante
de Brócolis, Trouxinhas de Azeitonas Verdes, Mini Sushi, Tartar Árabe
(tartelete de kibe com mousse de queijos e molho árabe), Stick Italiano
(tomate cereja, provolone e pesto de manjericão).
MESA DE FRIOS
Antepastos: Berinjela e Sardela no Pão Italiano, Azeitonas Pretas e Verdes,
Picles.
Frios: Rosbife ao molho vinagrete, Salame, Lombo canadense, Blanquet de
peru, Presunto, Copa.
Queijos: Mussarela, Prato, Provolone, Parmesão, Gorgonzola, Gouda, Ricota
com Ervas.
SALGADOS FOLHADOS
Presunto Defumado com Ervas Finas
Provolone com Frios
Brócolis com Tomate Seco
TORTELETAS FOLHADAS ILHAS
Palmito e Camarão em réchauds disponível a noite toda.
SALGADOS FRITOS
Maravilhas de Queijo
Mini Coxinhas de Frango
Croquetes de Mandioquinha com Carne Seca
Casulos de Bacalhau, servido com Maionese de Alho
Mini Kibe, servido com Coalhada Seca
Sticks de Peito de Frango com Bacon
CANTINHO DE COMIDINHAS
Escondidinho de Mandioca com Carne Seca
Polenta de Gorgonzolla com Ragu de Galeto Desossado

TRAJES PARA O BAILE:
Formandos: Smoking preto completo, com faixa na cor do curso, que o aluno
pode alugar onde julgar mais conveniente. Formandas: Vestido longo e
social para valsa e adequado à formalidade do evento, na cor e modelo de
preferência da aluna.
Padrinhos e madrinhas: Traje social.

CANTINHO ITALIANO
Petit Rondelli Quatro Queijos
Penne Tricolore
Molho Branco
Molho Rústico de Tomate |tomates frescos, pimenta vermelha, erva-doce e
manjericão|
BEBIDAS
Cerveja |Skol, Brahma ou Antarctica|
Refrigerantes |Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Guaraná Antarctica, Guaraná
Antarctica Zero|
Suco de laranja
Água Mineral |Natural e Gaseificada|

SOBREMESA
Petit Gateau de chocolate preto com sorvete de creme.
CAFÉ COLONIAL
Café, Água mineral, Torta de limão, Torta de Maracujá, Cookies de castanha,
Sequilhos de nata.

RESERVAS DE MESAS
As mesas serão organizadas e decoradas para atender 08 pessoas, sendo essa a
cota mínima para cada mesa. Dois formandos poderão utilizar a mesma mesa.
Para adquirir mais que 08 convites o interessado deverá consultar a
disponibilidade. As mesas serão reservadas e vendidas por ordem de chegada.
Para reserva de segunda mesa é exigido o pagamento na integra da primeira.
Os CONVITES ANTECIPADOS terão do curso de R$98,00 por pessoa para
alunos do colégio e R$120,00 para alunos dos técnicos e faculdades, e podem
ser adquiridos até 15/08/2017, os convites podem ser adquiridos
mensalmente. Após essa data o custo será de R$ 120,00. A mesa comportará
até 08 convidados. Os pagamentos deverão ser feitos diretamente na Network.
Demais interessados em participar do nosso evento, o valor é de R$ 150,00
por pessoa, e deve ser adquirido na Network.

MAIORES INFORMAÇÕES:

3476.7676
SECRETARIA

DECORAÇÃO: Foram contratados serviços de acortinamento de teto e
decoração com flores finas, dando ênfase à decoração das mesas.
COBERTURA FOTOGRÁFICA E FILMAGEM: A empresa JRM
Formaturas fará com exclusividade a cobertura fotográfica e a filmagem
completa da formatura, com uma grande equipe, para cobrir completamente
todos os acontecimentos. Os parentes dos formandos também poderão
fotografar o evento, porém não é permitido o uso de máquinas profissionais
ou entrar na área restrita a profissionais.

