
Lista de convidados:
Antes de começar o planejamento, é bom ter uma noção de quantas 
pessoas você irá convidar, então faça um esboço da sua lista de convidados. 
Isso irá afetar na sua escolha pelo local (que pode ser grande ou pequeno), e 
na comida (você precisará dizer à equipe de buffet quantas pessoas estarão 
presentes).

Alugar o local onde acontecerá a festa.
Analisar qual é a capacidade máxima, e se eles permitem equipes de buffet 
externas (algumas casas de evento têm seu próprio buffet).

Contratar o fotógrafo.
Acerte as datas das fotos no dia da festa e, se vier no pacote, as fotos de 
pré-formatura.

Contratar empresa de buffet.
Normalmente eles têm duas opções: coquetel e janta. Analise qual é a 
melhor opção (custo x benefício) para você e escolha o cardápio.

Contratar empresa de decoração.
Explique como você quer a decoração, e também como será o buffet, e a 
maior quantidade de detalhes que puder. Assim, a será possível optar por 
determinado tipo de mesa e organização. 

Contratar cerimonialista.
Essa é a pessoa responsável por receber os seus convidados na festa, antes 
de você chegar.

Organizar seus convidados por mesa.
Se você quiser organizar os convidados por mesa (recomendo!), então você 
precisa saber quantas pessoas cabem por mesa, dar um número para cada 
mesa e fazer a lista das pessoas. A cerimonialista precisará dessa lista para 
encaminhar os convidados aos seus lugares.

Contratar empresa para som/iluminação.
Normalmente, as empresas de som fornecem os equipamentos de luz 
também. Informe-se sobre todos os detalhes.

Fazer o convite.
Será com toda a turma ou cada um faz o seu? Se você terá que fazer um 
individual, já é hora de começar a planejar.

Presente dos convidados.
Pense em algum presente para dar aos seus convidados. Não é preciso 
gastar muito, mas pense em algo que eles irão gostar, feito com carinho.

Comprar a roupa para a festa.
Organizar a festa e terminar o TCC não é tarefa fácil, mas pense no que 
você irá vestir e comece a pesquisar. Tenha em mente o quanto quer 
gastar, e se vale a pena mandar fazer ou comprar pronto.

Fazer papelarias / vídeos / slideshows
Fazer o menu que será exposto na mesa (em caso de janta);
Fazer o slideshow com suas fotos ou um vídeo homenageando as pessoas 
presentes.

Data da festa:

Horário da colação de grau:

Quanto tempo dura a colação:

Horário previsto para a festa:I N D I V I D U A L


