
FORMATURA NETWORK 2021

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.
PROVA DE BECAS: Identificação dos formandos
participantes da colação e prova de becas: Dias 21,22
e 23/09 às 7h30 e às 19h

DATAS DAS COLAÇÕES DE GRAU – horário 19h30

07/12 Terça feira - Colação de grau simbólica para 5
ano e nível II - 18h
07/12 Terça-feira - FESTIVAL DE NATAL - 19h30
08/12 Quarta-feira -Colação de Grau cursos técnicos
09/12 Quinta-feira - Colação de Grau Faculdades
10/12 Sexta-feira - Ensino Médio e Nonos anos às
19h30
11/12 Sábado - Jantar/baile: Aniversário de 35 anos
da Network e formandos 2021

CONVITES: Cada formando poderá trazer até 4
convidados para assistir à cerimônia de colação de grau
oficial.

TRAJES DOS FORMANDOS PARA COLAÇÃO DE
GRAU: Os formandos usarão becas, capelo, faixa da
cor do curso e canudo personalizado para diploma, que
deverão ser devolvidas ao término do evento. O custo
para a locação será de R$50,00 incluindo o canudo que
ficará com aluno. O traje deve ser devolvido no final do
evento. Os formandos deverão usar saia ou calça preta
e sapato social fechado, a beca será disponibilizada na
instituição no dia do evento. O pagamento da locação
do traje de formatura deverá ser feito por pix para
número 14 99784-0724 diretamente para empresa JRM
formaturas e também poderá ser pago com cartão de
crédito ou dinheiro no dia da identificação dos
formandos.

BAILE E JANTAR DANÇANTE NETWORK 2021

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, madrinhas e convidados: Traje social.

BAILE DE FORMATURA E COQUETEL
O baile e jantar serão realizados no sábado, dia 11 de
dezembro, com início às 20h. O jantar será servido pelo
Buffet de alto padrão Ancona que servirá o cardápio
descrito abaixo:

MENU

SALGADOS
COMIDINHAS:

1. Caldinho de mandioquinha com calabresa
2. Escondidinho de mandioca e carne seca

FOLHADOS

Empadinha de palmito, ervilha e azeitona
Folhado de abobrinha temperada com calabresa
Voul-au-vent de frango com catupiry
Enroladinho de ricota com espinafre

QUENTES



Pérolas de queijo
Croquetinhos de carne
Medalhinhas bacalhau com maionese de alho
Mini coxinha de frango com catupiry
Mini quibe ao molho de coalhada seca
Rissolinhos de carne com azeitona
Stick de frango com bacon

TARTELETES FOLHADAS (servidas em ilhas de apoio
com rechauds aquecidos)

Creme de Milho verde com catupiry

PRATOS PRINCIPAIS: Servido nos aparadores de
prata dando requinte e luxo ao evento:

Massas: Manicaretti quatro queijos ao molho de
tomates frescos com manjericão.

Penne ao molho bechamel
Guarnições: Queijo parmesão ralado e salsa.

SOBREMESA:
CARRINHO DE BRIGADEIRO GOURMET:

Chocolate belga ao leite
Chocolate amargo
Chocolate branco

BEBIDAS: Serão dispostas em carrinhos de apoio no
ambiente e baldes nas mesas



Cerveja: Brahma (opção: Skol)
Refrigerantes: Coca-Cola, Guaraná Antarctica, Soda,
Guaraná Antarctica Diet, Coca-Cola light.
Suco de laranja
Água: Natural, Gaseificada e Tônica.

CAFÉ COLONIAL E ENCERRAMENTO:

Café com e sem creme de chantilly; Água mineral; Torta
de limão; Torta de maracujá, Petit fours e
Sequilhos de Nata.

Cardápio a ser ajustado para veganos mediante a
informação prévia no ato da reserva da mesa.

RESERVAS DE MESAS
As mesas serão organizadas para atender 6 pessoas,
sendo essa a cota máxima para cada mesa. Dois
formandos poderão utilizar a mesma mesa. Para
adquirir mais de 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 íntegra da
primeira.

CONVITES ANTECIPADOS:
O Primeiro lote de convites para formandos e familiares
terá o custo de R$95,00. Crianças de até 05 anos não
pagam. De 06 a 10 anos o custo é de R$47,50. Demais
convidados R$120,00.
Os convites poderão ser adquiridos ao longo do ano até
o dia 30/10/2021.
Os pagamentos deverão ser feitos diretamente na conta
do Buffet Ancona, exclusivamente pela chave pix
799602 e o comprovante deve ser encaminhado para
(19) 99627-6616 com nome do formando.
Com apresentação do pagamento o formando poderá
registrar o nome dos seus convidados na lista de
participantes do evento.

DECORAÇÃO DAS MESAS: As mesas serão vestidas
com toalhas especiais dispensando decoração com
flores devido ao protocolo de higiene e o custo.
Cabendo ao formando que quiser providenciar um vaso
de orquídea branca que deverá ser retirado pelo mesmo
na saída.

COBERTURA FOTOGRÁFICA E FILMAGEM: A
empresa JRM fará com exclusividade a cobertura
fotográfica e a filmagem completa do evento e
patrocinará os custos operacionais e comerciais dos
álbuns de formatura, sendo a adesão opcional.
Contato (14) 99784-0724




