
A Comissão vem por meio desta nota prestar esclarecimentos aos Formandos 417. 

 

Primeiramente, todos os membros gostariam de pedir desculpas aos formandos que se sentiram 

lesados pelos prints e pelas falas. Entraremos em contato individualmente com cada um deles para 

nos retratarmos. 

 

Nosso objetivo sempre foi e sempre será trazer a melhor experiência para todos, sabemos a 

importância da noite e entendemos a preocupação de vocês. Já estamos em contato com a TOP, 

organizando a prestação de contas com todas as informações necessárias e solicitadas. A prestação 

formal é realizada pela empresa, dessa forma, estamos alinhando qual o melhor dia para a equipe e 

retornaremos o mais breve possível. Adiantamos que será antes do churrasco. Após a prestação 

haverá uma conversa com os formandos a respeito da realização dos demais pré eventos. 

 

A Comissão ressalta que sempre buscamos a melhor formatura e o melhor projeto ao longo dos 

quatro anos que estamos representando vocês. Organizamos um projeto ao longo desse tempo que, 

por conta dos dois anos de pandemia, infelizmente não poderá ser seguido conforme o planejado, 

como já havíamos pontuado para os formandos. Não por falta de comprometimento da Comissão 

ou da TOP, mas sim pela indisponibilidade de data dos artistas, pelos preços altos de contratação, 

atrelados a não termos batido a meta de adesões, afinal, a pandemia não foi fácil para ninguém e 

todos foram prejudicados, inclusive o projeto. 

 

O projeto de formatura foi idealizado com base no atingimento de metas, para que seja entregue 

tudo o que foi planejado, portanto, se as metas não forem cumpridas, deverá haver um reajuste em 

alguns itens, mas isso não desqualifica a entrega deste projeto, além disso, ainda há tempo de termos 

mais adesões e caso as metas sejam cumpridas conseguiremos entrega-lo em sua totalidade.  

 

Gostaríamos de pontuar também que algumas informações incabíveis estão circulando, como por 

exemplo que não haverá comida ou bebida no Baile, e que a Comissão realizou “festas privadas” 

com o dinheiro das adesões. Todo o open food e o open bar do Baile já estão fechados e decididos, 

não existe a possibilidade de não termos os itens básicos no evento. Com relação às festas, nenhum 

evento foi realizado internamente pela Comissão, como será demonstrado na prestação de contas. 

 



Sobre as alegações de que os valores arrecadados foram desviados para contas dos membros da 

comissão, o dinheiro dos formandos fica na posse da empresa, os particulares não tem acesso, então 

não seria possivel tal desvio. 

 

Por mais complicado que seja o processo, a entrega valerá a pena. Este foi um dos motivos de 

termos escolhido a TOP para nos acompanhar nesse caminho, por sempre ter as entregas elogiadas. 

 

Gostaríamos de pedir desculpas pelo transtorno e agradecer àqueles que aguardaram o nosso 

posicionamento. Buscamos sempre levar as informações limpas e concretas, com transparência, e 

desta vez não será diferente. Tudo será demonstrado e esclarecido na prestação de contas. 

 

Atenciosamente, 

 

Comissão Tribuna 417. 


