
Colação Drive Thru Fundação Santo André 

 

Data para Formandos 2019: 29 de maio de 2021. 

Local: Estacionamento FAENG  

 

O evento: 

A logística nesse formato funcionará da seguinte forma: 

 

Os convidados mais o formando chegarão de veículo (sendo o total de 5 pessoas incluindo o formando) e para 
quem adquiriu os convites extras terá o direito de levar mais de um carro de acordo com a quantidade de 
convites comprados. 

 

A liberação será feita por qr code de cada formando. 

Todos seguirão dentro do veículo para a área destinada dos cenários fotográficos. Somente nesse momento os 
convidados poderão descer com o formando para a realização das fotos sem e com beca, em seguida os convidados 
retornarão para o veículo e esperarão dentro do carro para acompanhar o momento da chamada do formando. 

O formando continuará o trajeto fora do carro para as fotos individuais com a beca e seguirá pelo caminho indicado do 
qual haverá a mesa solene simbólica com os canudos para a chamada nominal feita pelo mestre, recebimento do 
canudo com o professor do curso, comemoração com os convidados acompanhando esse momento e entrega do 
diploma. 

Após esse processo, o formando devolverá a beca e retornará para o veículo com os seus convidados para a saída. 

Haverá toda a equipe fotográfica e profissionais acompanhando e organizando o processo. 

Os cursos serão separados por horários para que assim os veículos cheguem de forma gradual no decorrer do dia e 
para a organização dos professores com as entregas dos canudos aos formandos. 

 

Solenidade: 

Para a abertura da colação, terá um roteiro rápido logo no início e do qual será válido para todos os formandos que 
participarão no dia. 

Professores participarão da entrega dos canudos de forma revezada e por horários, seguindo o cronograma de horários 
por curso. 

A chamada será nominal do formando, sendo anunciado o curso e por ordem de chegada durante os horários definidos. 

 

Confirmação: 

O formando deverá confirmar até o dia 30/04/21 a participação com o preenchimento da ficha de identificação. Será 
feito o levantamento da quantidade de formandos por curso, junto à faculdade para o cronograma de horários, 
disponibilidade dos professores para a entrega dos canudos e encaminhamento da liberação no dia da colação drive-
thru. 

A cada horário teremos uma quantidade máxima de veículos, impossibilitando incluir formandos após o prazo 
estipulado para a confirmação.  

 

Protocolos: 

Para o acesso do evento será através de QR Code, a fim de evitar contato através de convites físicos. 

Todos participantes logo na entrada terão a temperatura aferida para a continuidade da colação. 

A cada cenário fotográfico e trajeto feito pelos participantes até o processo final haverá álcool em gel. 

Obrigatório o uso de máscara fora dos cenários fotográficos. 

A beca será conforme o tamanho de cada formando, com capelo e faixa de acordo com a cor do curso, com a entrega 
sendo no dia pela própria recepcionista que estiver no ponto de foto e cada vestimenta estará higienizada e embalada 
para uso único. 

É de grande importância seguirmos todos os protocolos e horários agendados para que possamos ter uma logística 
tranquila e o mais importante: sem aglomeração. 

 

Ficará disponível a adesão da participação para preenchimento e deverá ser encaminhado para a DM10 Formaturas 
através do e-mail contato@dm10formaturas.com.br ou pelo whatsapp (11) 93801-2294 

Para dúvidas e esclarecimentos: (11) 2387-8015 (11) 2018-2777 

mailto:contato@dm10formaturas.com.br

