
29 de janeiro de 2019 
 
 

Prezados 
 
Segue orçamento referente a  
Cobertura Colação de Grau 
 
Informamos que a composição das fotos será realizada de acordo com o padrão de 
qualidade do estúdio, prezando pelo requinte, sofisticação e o mais importante, o retrato fiel 
do momento, contemplando  sua peculiaridade.  A equipe será composta de 2 fotógrafos 
e a capitação das fotos será feita em alta resolução. As fotos serão entregues em formato 
digital e tratadas aquelas escolhidas por cada formando. 
 

Fotos da colação de Grau com 1 cenário incluso 

 

1) E-book   10 fotos digitais      

 Fotos para convite em estúdio ou externa (mínimo de 3 alunos por turno) 

 Somente fotos digitais 

 2 fotos extras para convite 

 Dvd com as fotos digitais em alta resolução 

 Foto extra - R$ 5,00 

 

2) Impress  10 fotos impressas      

 Fotos para convite em estúdio ou externa (mínimo de 3 alunos por turno) 

 12 fotos reveladas 15x21cm 

 2 fotos extras para convite 

 Dvd com as fotos digitais em alta resolução 

 Foto extra - R$ 10,00 
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3) E-book   20 fotos digitais      

 Fotos para convite em estúdio ou externa (mínimo de 3 alunos por turno) 

 Somente fotos digitais 

 2 fotos extras para convite 

 Dvd com as fotos digitais em alta resolução 

 Foto extra - R$ 5,00 

 

4) Impress  20 fotos impressas      

 Fotos para convite em estúdio ou externa (mínimo de 3 alunos por turno) 

 22 fotos reveladas 15x21cm 

 2 fotos extras para convite 

 Dvd com as fotos digitais em alta resolução 

 Foto extra - R$ 10,00 

 Inclui álbum pasta 

 

5) E-book   30 fotos digitais      

 Fotos para convite em estúdio ou externa (mínimo de 3 alunos por turno) 

 Somente fotos digitais 

 2 fotos extras para convite 

 Dvd com as fotos digitais em alta resolução 

 Foto extra - R$ 5,00 

 

6) Impress  30 fotos impressas      

 Fotos para convite em estúdio ou externa (mínimo de 3 alunos por turno) 

 32 fotos reveladas 15x21cm 

 2 fotos extras para convite 

 Dvd com as fotos digitais em alta resolução 

 Foto extra - R$ 10,00 

 Inclui álbum caixa com visor fotográfico 
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7) Impress  30 fotos impressas     

 Fotos para convite em estúdio ou externa 

 32 fotos reveladas 20x25  

 Dvd com as fotos digitais em alta resolução 

 2 fotos extras para convite 

 Foto extra - R$ 15,00  

 Inclui álbum caixa com visor fotográfico 

 

 

 

 

8) Impress  30 fotos impressas      

 Fotos para convite em estúdio ou externa 

 32 fotos reveladas  20x30cm 

 Dvd com as fotos digitais em alta resolução 

 2 fotos extras para convite 

 Foto extra - R$ 20,00  

 Inclui álbum caixa com visor fotográfico 

 

 

 

 Valor unitário. 

 Pagamento antecipado. 

 Pagamento à vista na assinatura do contrato 10% de Desconto. 

 Pagamento com cartão parcelado no PagSeguro. 

  Parcela mínima de R$ 100,00 

 Finalização do serviço (entrega do dvd e álbum) a partir de 15 dias, ou data 

a combinar, após a escolha das fotos. 

 Não inclui figurino como Beca, Faixa, Canudo e Capelo, sendo 

responsabilidade do formando. 

  Outros tamanhos ou pacotes consultar recepção. 

  

* Orçamento válido por 30 dias. 

 


