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      ENTREGA DAS FOTOS PARA ELABORAÇÃO DO VÍDEO – FOTO: 

●  Confira antes de entregar. 

● Você é o responsável pela legibilidade e veracidade das informações inseridas abaixo. 

● As fotos somente serão aceitas após o preenchimento total deste documento. 

● As fotos deverão ser entregues na Universidade FUMEC no dia da prova de becas,  de 09:00 

as 21:00 horas. 
 

FAVOR PREENCHER COM LETRA LEGÍVEL E DE FORMA 

NOME DO ALUNO: 

DATA DE NASCIMENTO: 

RG: CPF: 

EMAIL: 

TELEFONE FIXO: ( ) CELULAR: ( ) 

ENDEREÇO: 

BAIRRO: Nº: 

CIDADE : CEP: 

NOME DOS PAIS: TELEFONES DOS PAIS: 
 

     INSTAGRAM :                                                        FACEBOOK : 

Notas: 

1 - As fotos poderão ser entregues impressas, em CD, DVD, BLU-RAY, PEN-DRIVE ou por meio digital no formato JPG 
de alta qualidade. Outras mídias não serão aceitas. Arquivos com defeitos ou fora do formato adequado serão de inteira 
responsabilidade do formando, sem a obrigação da Del Rio Produções avisar sobre o erro, ficando sob pena, a foto não 
aparecer. Os nomes dos arquivos digitais deverão ser: “SEU NOME – SEU CURSO” -  ADULTO, “SEU NOME – 

SEU CURSO” -  CRIANÇA. 

2 – O prazo de edição do material é de 04 (quatro) meses após a colação de grau e é de inteira responsabilidade do 

formando a retirada da mídia adquirida e das fotos entregues para vídeo-foto na sede da DEL RIO PRODUÇÕES (Rua 

Ondina Pedrosa Nahas 764 – Serrano), até o prazo de 22/12/2020, impreterivelmente sob pena de descarte. 

3 - A gravação da colação de grau, edição dos materiais entregues pelas comissões de formatura e/ou formandos (duas 

fotos), transmissão simultânea, vídeo-foto e uma mídia terão um custo de :  

 DVD                – Valor  : R$120,00 (cento e vinte reais) 

 BLU – RAY    – Valor  : R$170,00 (cento e setenta reais) 

 PEN – CARD –  Valor  : R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) 

4  – Os formandos que interessarem em adquirir mídias após a data da cerimônia de colação de grau, contendo  a 

gravação de sua colação, os custos serão de : DVD -  R$150,00 (cento e cinquenta reais), BLU-RAY -  R$200,00 

(duzentos reais) e PEN-CARD -R$250,00 (duzentos e cinquenta reais). 

5 – Os alunos que efetuaram o pagamento e não participarem da colação de grau deverão enviar um e-mail para o endereço 

abaixo, até o dia 29/06/2020, solicitando que o valor pago seja postergado para o próximo semestre . 

6 – Se o aluno optar pela foto da empresa de convite e/ou fotografia , marque a opção correspondente e o mesmo 

deverá solicitar a imagem da respectiva empresa e arcar com seus respectivos custos se necessário . 

7 - O PEN-CARD poderá ser personalizado com uma foto impressa. O aluno que optar por esta mídia, deverá enviar uma 

foto em alta qualidade para personalização até 28 de Agosto de 2020. 

8 - As comissões de formatura e/ou formandos deverão entrar em contato com a Del Rio Produções no prazo 

máximo de dez dias antes da colação de grau para conferência do material (vídeo–foto) a ser exibido, sob pena 

da não exibição . A Del Rio Produções não se responsabiliza por vídeos não conferidos pela turma. 

9 - Demais orientações vide manual fornecido pela UNIVERSIDADE FUMEC ou entre em contato com a Del Rio 

Produções, 31-3474-0017 ou fumecagosto2020@delriovideoproducoes.com 

NOME QUE APARECERÁ NO TELÃO: 

CURSO: 

FOTO IMPRESSA:  (      ) sim    (      ) não 

FOTO DIGITAL: (        ) sim       (      )  não   CD (    )  DVD   (       )  E-mail   (            )  Empresa de Fotografia  (           ) 
 

 

AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO ALUNO. 

Assinatura:                                                                                                                                 Data:          /      / 2020 
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