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e-Tec Brasil

Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo ao e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica 

Aberta do  Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007, 

com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na mo-

dalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o Minis-

tério da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distância (SEED) 

e de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e escolas 

técnicas estaduais e federais.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 

diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 

garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 

formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou 

economicamente, dos grandes centros.

O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de en-

sino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a concluir 

o ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas de ensino 

e o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo integrantes das 

redes públicas municipais e estaduais.

O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus 

servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional 

qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz de 

promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com auto-

nomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar, 

esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Janeiro de 2010

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de  

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes 

desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos, 

filmes, jornais, ambiente AVEA e outras.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra do professor-autor

Caro Aluno: 

Uma nova oportunidade se abre em sua vida, e está ligada à percepção e concepção de 

ajudar pessoas a realizarem seus sonhos. Organizar eventos é trabalhar com a emoção e 

expectativa das pessoas. Você conhecerá neste livro a importância e a tipologia dos even-

tos de diversos segmentos e como devem ser organizados, para que assim estes possam 

atingir o objetivo principal: o de levar sensações e felicidade às pessoas.

Espero que você se identifique com o tema e compreenda que cada evento é feito de pe-

quenos e simples detalhes, e que são esses detalhes que fazem a diferença em qualquer 

tipo de evento. No dia seguinte, serão os detalhes que trarão lembranças felizes, e que 

marcarão para sempre aquele evento.

Bons eventos!

Profª Marlene de Oliveira
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Aula 1 -  O Conceito de Eventos 

O foco desta aula é apresentar o conceito, a história e a importância 

dos eventos para os dias atuais. 

1.1 Conceituando 
Você sabe o que é um evento? Um evento é como a brisa ou como o eco. Não 

podemos pegá-los, mas podemos sentir seus efeitos. Assim como o vento 

num dia quente, ou a névoa em um dia frio, um evento pode trazer boas e 

más sensações e/ou recordações. Tudo isso vai depender de como o evento 

foi organizado e apresentado. Por isso, o sorriso da moça na recepção, a 

atitude solícita de atender ao que for preciso, o nível técnico da palestra, o 

lanche servido no horário pontual, as instalações confortáveis, a criatividade 

na decoração, a tecnologia utilizada, tudo nos remete ao intangível. E é 

esse sentimento que vai nos dizer, se o evento foi um sucesso. 

Portanto, para responder o que é evento mostraremos cinco conceitos 

estabelecidos por renomados autores da área:

1. Segundo Cogo apud Oliveira e Bond (2009, p. 48) “evento é o 

acontecimento em que se aproveita para atrair a atenção do público e 

da imprensa sobre a instituição. Pode ser criado artificialmente, pode ser 

provocado por vias indiretas ou pode ocorrer espontaneamente.”

2. Segundo Cesca, (1997, p. 14), “evento é um acontecimento criado com 

a finalidade específica de alterar a história da relação organização-públi-

co, em face das necessidades observadas”.

3. Segundo Giácomo apud Matias, (2004, p. 81), “evento é componente do 

mix da comunicação, que tem por objetivo minimizar esforços, fazendo 

uso da capacidade sinérgica da qual dispõe o poder expressivo no intuito 

de engajar pessoas numa ideia ou ação”.

4. Segundo Veloso, (2001, p. 3), “os eventos e as cerimônias constituem-se 

em meios de estabelecer a comunicação aproximativa entre pessoas e 

públicos de organizações governamentais ou privadas”.

Solícita 
Atenciosa, cuidadosa, prestimosa

Intangível 
Intocável



5. Segundo Cogo apud Oliveira e Bond (2009) acrescenta que “Se bem 

articulado, um evento tende a ser um excelente meio de comunicação 

aproximativa, pois propicia a participação direta do público na empresa.

Contudo, para que um evento seja um sucesso, certas medidas e técnicas 

são necessárias para que os objetivos propostos sejam alcançados. Portanto, 

a organização, o planejamento e a execução requerem do organizador 

um perfil característico para desenvolver essa atividade tão importante. 
Organização

Ação ou efeito do organizar de 
pôr a funcionar; estado do que 

se acha organizado; preparação.

Planejamento
Ação ou efeito de planejar; plano 
de trabalho; função ou serviço de 

preparação do trabalho.

Execução
Ato, efeito ou modo de executar; 

realização; cumprimento.

Para saber mais 

Do contato entre o Ocidente com o Oriente, basicamente com 

árabes muçulmanos, muitos conhecimentos e técnicas foram 

transmitidos aos europeus, por exemplo, os algarismos arábicos, 

as técnicas de navegação, de construção naval, o aperfeiçoamento 

da metalurgia e outros. Além disso, o Mediterrâneo foi reaberto ao 

comércio cristão, dinamizando a economia da Europa e colocando 

a moeda novamente em circulação. Com isso as cidades se 

expandiram, e a estrutura agrária e feudal que já estava em crise 

entrou num processo de desintegração. A estas transformações 

chamamos de Renascimento Comercial e Urbano. 
Fonte: www.not1.com 

Figura 1.1: Renascimento Urbano - Feiras
Fonte: www.not1.com.br

Introdução a eventose-Tec Brasil 14
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Resumo 
Aprendemos sobre a conceituação de eventos, a importância da sua orga-

nização. Vimos a influência do renascimento no surgimento das primeiras 

feiras comerciais.

Atividades de Aprendizagem
•	 Você, com certeza, já participou de um evento. Lembra de como se sen-

tiu? Qual foi a emoção? Teve boas impressões? Sentiu alguma emoção 

negativa? Escreva os sentimentos que este evento despertou em você.

Anotações

Aula 1 – O Conceito de Eventos 
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Aula 2 -  Evolução histórica de eventos 

Nesta aula abordaremos a evolução histórica dos primeiros eventos 

ocorridos no Brasil, destacando os principais. Conhecer a evolução 

e os tipos de eventos que originaram em nosso país é indispensável 

para o desempenho das funções do técnico em eventos. 

2.1 Eventos no Brasil
Saberia dizer como foi que começaram os eventos no Brasil? Você deve ter 

pensado no Carnaval, e não está completamente errado. Para conhecermos 

como os eventos no Brasil foram realizados, analisaremos a sua evolução 

histórica.

Segundo Matias (2007, p. 25), 

No Brasil a realização de eventos é anterior à chegada da Família Real. 

Segundo registros do Ministério da Indústria e Comércio, eram reali-

zadas algumas feiras que possuíam características semelhantes às que 

ocorriam na Idade Média, isto é elas aconteciam em locais abertos, 

onde os comerciantes armavam suas barracas para vender os seus pro-

dutos. 

O primeiro evento no Brasil que aconteceu em um local destinado à realiza-

ção de eventos, foi um Baile de Carnaval, em 1840. Matias conta que em 

1908, aconteceu a Exposição Nacional, no Pavilhão de Feiras de Praia Verme-

lha, sendo um marco importantíssimo para a atividade de eventos no Brasil, 

por ter sido a primeira realizada no país nos moldes das atuais e sediada no 

primeiro local construído para grandes feiras. 

O primeiro carnaval no Brasil 
está datado em 1641 quando 
o então governador Salvador 
Correia de Sá e Benevides o 
promoveu em homenagem ao 
rei Dom João IV, restaurador do 
trono de Portugal.

Segundo Ismênia Araujo, o 
primeiro baile de máscaras, do 
qual se tem notícias, aconteceu 
no Hotel Itália em 1840, no 
Largo do Rocio, no Rio de 
Janeiro, na Praça Tiradentes. 
Local onde mais tarde se 
ergueria o teatro e depois o 
cinema São José, porém o 
grande momento de bailes 
ocorreu em 1870, quando o 
Teatro Pedro II, o Teatro Santa, 
o Clube Guanabara aderiram à 
moda.

Figura 2.1: Local da Exposição Nacional de 1908
Fonte: http://www.overmundo.com.br/



A Exposição Nacional, realizada entre os dias 28 de janeiro a 15 de novem-

bro de 1908, na Praia Vermelha, no bairro da Urca, no Rio de Janeiro, foi 

promovida pelo Governo Federal, para celebrar o 1º Centenário do Decreto 

da Abertura dos Portos às Nações Amigas que deram início às livres transa-

ções marítimas. O grande evento, também tinha como objetivos fazer um 

inventário da economia, da cultura, da história do país e apresentar a nova 

Capital da República urbanizada pelo Prefeito Pereira Passos e saneada pelo 

médico sanitarista Oswaldo Cruz.

2.2 Origens dos eventos
O primeiro evento, do qual se tem registros históricos, foram os Jogos Olím-

picos da Antiguidade, que aconteceram pela primeira vez em 776 a. C, na 

cidade de Olímpia, na Grécia. Apesar das origens antigas, os eventos estão 

cada vez mais presentes na atualidade. As empresas realizam eventos como 

forma de divulgar produtos, vender ideias, conceitos e integrar pessoas.

Pereira Passos tomou posse 
em 30 de dezembro de 1902, 

assumindo a prefeitura do 
Distrito Federal da cidade do 

Rio de Janeiro. Como novo 
prefeito decretou uma série 
de leis a fim de (1) eliminar 
os velhos hábitos, (2) tornar 

a cidade mais civilizada e 
(3) erradicar as doenças da 
época. Fonte: http://www.

jblog.com.br/hojenahistoria.
php?itemid=6588

Curiosidade
Devido ao sucesso das Olimpíadas, naquela época, o evento pas-

sou a ser realizado de quatro em quatro anos, durante um período 

de aproximadamente mil anos, se espalhando para outras cidades 

gregas. A mobilização das pessoas era tão grande que em perío-

dos de guerra, muito comuns naquela época, havia trégua para 

realização do evento. Com o final da era conhecida como Antigui-

dade, este evento foi interrompido até 1896, ano que marcou a 

primeira versão dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, na cidade de 

Atenas, tal como acontece até hoje.

O Carnaval é outro evento que surgiu na Antiguidade, em 500 

a. C e acontece até hoje, com as Festas Saturnálias. Além de ser 

um evento voltado para o lazer, trazia aspectos de desejos, espe-

ranças e folclore das cidades greco-romanas. Portanto, podemos 

dizer que a Era Antiga contribuiu para o embrião dos eventos de 

hoje, com a propagação da hospitalidade, com a organização, e a 

necessidade da infraestrutura, logística e segurança.

Fonte: Adaptado de http://blog.webaprender.com.br/

2.2.1 Eventos na Idade Média
Com o estabelecimento de reinos germânicos em regiões que haviam per-

tencido aos romanos, deu-se a queda do Império Romano e o triunfo do 

Germânicos
Relativo à Germânia (atual 

Alemanha) e a sua população. 
Conjunto de línguas faladas por 

tribos germânicas, de que se 
originaram o inglês, o alemão, 

o neerlandês e as línguas 
escandinavas.

e-Tec Brasil 18 Introdução a eventos
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Para saber mais
As Cruzadas aconteceram no Século XI, dentro do contexto his-

tórico da expansão árabe. Os muçulmanos conquistaram a cidade 

sagrada de Jerusalém. Diante dessa situação, o papa Urbano II con-

vocou a Primeira Cruzada, em 1096, com o objetivo de expulsar 

os “infiéis” (árabes) da Terra Santa. Essas batalhas, entre católicos 

e muçulmanos, duraram cerca de dois séculos, deixando milhares 

de mortos e um grande rastro de destruição. Ao mesmo tempo em 

que eram guerras marcadas por diferenças religiosas, também pos-

suíam um forte caráter econômico. Muitos cavaleiros cruzados, ao 

retornarem para a Europa, saqueavam cidades árabes e vendiam 

produtos nas estradas, nas chamadas feiras e rotas de comércio. 

De certa forma, as Cruzadas contribuíram para o renascimento 

urbano e comercial a partir do século XIII. Após as Cruzadas, o Mar 

Mediterrâneo foi aberto para os contatos comerciais. 
Fonte: http://contextopolitico.blogspot.com/2007/07/idade-mdia-ou-idade-medieval.html

Cristianismo. Estes acontecimentos marcaram o início da Idade Média. Cujas 

características ficaram bem definidas, como o imperialismo da Igreja Cristã, 

e a atividade comercial que era desenvolvida nas proximidades dos castelos 

e mosteiros. 

A Idade Média foi marcada por uma série de eventos religiosos e comerciais, 

que causaram o deslocamento de um grande número de pessoas, como 

representantes do clero, de mercadores e outros. Os principais tipos de even-

tos que marcaram essa época foram os religiosos, os concílios as represen-

tações teatrais nas igrejas e as feiras de comércio.
Concílios
Nome que se dá até hoje à 
reunião eclesiástica. É a reunião de 
membros do clero da Igreja Católica 
com o objetivo de estudar, debater 
e discutir temas relacionados à 
doutrina e aos dogmas da igreja.

Figura 2.2: As Cruzadas
http://3.bp.blogspot.com

Aula 2 – Evolução Histórica de eventos



Curiosidade

Rotas de Comércio, Feiras e 
Burgos – foram elementos es-

senciais do Renascimento Co-

mercial, pois por elas fluía a vida 

mercantil da época. As princi-

pais eram as do Mediterrâneo, 

a do Mar do Norte e de Cham-

pagne. As feiras eram locais de 

encontros para realização de 

trocas comerciais, em eventos 
Figura 2.3: Renascimento
Fonte: www.not1.com

com a proteção do senhor feudal, em troca de impostos sobre os 

produtos. Muitos locais onde as feiras eram organizadas (deram 

origem a Burgos, que eram núcleos urbanos com intensa vida co-

mercial e ativa produção artesanal. E devido à grande variedade de 

moedas em circulação nestes locais surgem as Casas de Câmbio. 
Fonte: www.not1.com

2.2.2 Eventos na Revolução Industrial
O advento da Revolução Industrial, no século XVIII, trouxe transformações 

significativas à sociedade, mudando a economia manual em mecanizada, 

conforme afirma Matias (2007): 

O trabalho humano ou animal foi substituído por outros tipos de ener-

gia, como a máquina a vapor ou de combustão. Todas essas mudanças 

também se refletiram nos tipos de eventos, tornando-os mais científi-

cos e técnicos.

Advento
Início, começo, 

aparecimento, vinda.

e-Tec Brasil 20 Introdução a eventos

2.2.1.2 Declínio da Idade Média
Entre o século XII e meados do século XV, a Baixa Idade Média foi marcada 

por muitas viagens dos artistas, artesãos, músicos e poetas que queriam 

divulgar seus trabalhos e também conhecer outras localidades. Com isso, 

surgiu a necessidade de se criar estalagens e albergues e também de me-

lhorar as condições de segurança nas estradas, afinal muitas dessas viagens 

eram realizadas por jovens da nobreza que buscavam complementar seus 

conhecimentos e adquirir experiência profissional. As regiões norte e sul da 

Europa foram interligadas por rotas terrestres e fluviais criadas pelas ativida-

des comerciais. As feiras eram os locais de compra e venda de produtos dos 

negociantes. 
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Curiosidade

Toda essa evolução tecnológica (deste período) necessitou de estudos e pes-

quisas, e foi a partir de então que surgiram os eventos técnicos, que eram 

aqueles ligados às ciências exatas e sociais, também os relacionados à área 

da saúde.

Figura 2.4: Máquina a vapor, Revolução Industrial
Fonte: http://3.bp.blogspot.com

Evolução dos eventos
 776 a. C – Olimpíadas da Era Antiga – Grécia

 500 a. C – Festa Saturnália – Roma

 377 a. C – Congresso em Corinto – Grécia

   56 a. C – Conferência de Luca – Itália

 325 d. C – Concílio de Nicéia – Ásia Menor

 381 d. C – Concílio de Constantinopla – Ásia

 427 d. C – Feira de Champagne – França

 431 d. C – Concílio de Éfeso – Ásia Menor

 451 d. C – Concílio de Calcedônia – Ásia Menor

 629 d. C – Feira de St. Denis – França

 787 d. C – II Concílio de Nicéia – Ásia menor

1098 – Concílio de Clermont – França

1110 – Feira de St. Lazare e St. Germain – França

1179 – III Concílio de Latrão – Itália

1200 – Concílio de Avignon – França

1211 – Feira de Dtourbridge – Inglaterra

1217 – Feira de Beaucaire – França

1222 – Feira de Nimes – França

1423 – Feira de Lyon – França

1505 – Feira de Rouen e Bordeaux – França

Aula 2 – Evolução Histórica de eventos



Resumo
Estudamos a evolução dos eventos e sua origem. Conhecemos algumas da-

tas de eventos importantes e acompanhamos a evolução através da história 

desde a Idade Média até a revolução industrial.

Atividades de aprendizagem
•	 Assista ao vídeo Revolução Industrial x Revolução da Tecnologia da Infor-

mação. Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=qyzbTl0
as34&feature=related e comente com seus colegas o efeito da revolu-

ção industrial nos eventos que temos hoje. 

Anotações

1595 – Feira de Toulouse – França

1622 – Feira de S. Lourenço – França

1628 – Feira de Leipzig – Alemanha

1681 – Congresso de Medicina Geral – Roma

1815 – Congresso de Viena – Áustria

1841 – Congresso Antialcoolismo – Inglaterra

1844 – Conferência de Berlim – Alemanha

1919 – Conferência de Paz (Paris) – França
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Aula 3 - A Classificação de Eventos  

Nas próximas quatro aulas você conhecerá a classificação dos 

eventos e como podem ser agrupados de acordo com a dimensão, 

categoria, público, área de interesse e extensão. Iniciaremos nosso 

estudo nesta aula abordando a classificação dos eventos de acordo 

com a sua dimensão. Classificar eventos é o primeiro passo para 

conhecê-los.

3.1 Tipologia de Eventos
Para um evento tornar-se um acontecimento memorável, que traz experiên-

cias e emoções necessárias, é preciso conhecer profundamente não apenas 

o público-alvo como o resultado que se espera atingir seguindo o protocolo 

do cerimonial. Portanto, classificar pela área de atuação ou pelos objetivos 

é uma forma de saber o perfil do público com o qual o profissional irá tra-

balhar. 

Os eventos podem ser classificados de acordo com os seguintes critérios:

•	 Por categoria ou finalidade: institucional ou promocional.

•	 Pelo público: aberto ou fechado.

•	 Por área de abrangência: local, regional, estadual, pan-americano, na-

cional ou internacional.

•	 Por área de interesse: esportivo, cultural, social, empresarial, educacio-

nal, turístico, folclórico, científico etc.

•	 Por tipo: assembleia, congressos, convenções, palestras, inauguração, 

feiras, conferências, teleconferências, entrevista coletiva, leilões, galeria etc.

•	 Pelo campo de ação: interno ou externo.

•	 Por periodicidade: esporádicos e periódicos.

Protocolo
São as regras que regem o 
cerimonial. Seu objetivo é garantir a 
cada participante as prerrogativas, 
privilégios e imunidades a que tem 
direito.

Cerimonial
É a sequência de acontecimentos 
que resultam em um evento. 
Este deve obedecer às regras 
estabelecidas pelo protocolo.



Agora, vamos conhecer as características dos principais eventos utilizados 

no mercado: 

3.2 Eventos Especiais
“Evento especial é todo evento excepcional ou raro que aconteça fora dos 

programas ou atividades normais do grupo patrocinador ou organizador” 

GERTZ (1997, p. 4) apud Johnny Allen et al (2008). 

Os eventos especiais podem ser classificados de acordo com sua dimensão 

ou porte em:

•	 Megaeventos

•	 Eventos de Marca

•	 Eventos de Grande Porte

•	 Eventos Locais e Comunitários

•	 Eventos de Responsabilidade Social 

3.2.1 Megaeventos 
São eventos nos quais a magnitude afeta economias inteiras e repercute na 

mídia global tais como: As Olimpíadas, Copa do Mundo, Feiras Mundiais. 

Segundo Gertz (1997, p. 6) apud Johnny et al (2008, p. 5):

O volume gerado por um megaevento deveria exceder um milhão de 

visitantes, seu orçamento deveria ser de, pelo menos, USD 500 milhões 

e sua reputação deveria ser a de um evento imperdível. Megaevento, 

por sua grandiosidade ou significado, são aqueles que produzem níveis 

extraordinariamente altos de turismo, cobertura de mídia, prestígio ou 

impacto econômico para a comunidade local ou destino.

Os exemplos de megaeventos que temos na atualidade: A entrega do Prê-

mio Oscar nos Estados Unidos, Campeonato da Fórmula I, Copa do Mundo 

na África do Sul, Casamento do Príncipe Willian da Inglaterra. 

3.2.2 Eventos de Marca
São eventos que se tornaram tão famosos que levam o nome do local, povo-

ado, região ou país, tornando-se sinônimo do nome do local com amplo re-

conhecimento. Segundo Gertz (1997, p. 5-6) apud Johnny et al (2008, p. 5):

O termo evento de ‘marca’ é usado para descrever um evento Periódico 

que possui um significado tal, em termos de tradição, apelo, imagem 
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ou publicidade, que proporciona ao local, à comunidade ou ao destino 

anfitrião, uma vantagem competitiva. Com o tempo, o evento e o des-

tino se tornam inseparáveis.

Como exemplos de eventos de marca, citamos: o carnaval do Rio de Janeiro, 

o São Paulo Fashion Week, Oktoberfest em Monique (Alemanha), Mardi 

Gras, em Nova Orleans (USA).

Figura 3.1: Oktoberfest, Munique - Alemanha
Fonte: www.jaunted.com

3.2.3 Eventos de Grande Porte
São aqueles que atraem um grande público de visitantes com ampla cober-

tura de mídia e benefícios econômicos para a comunidade local e região. 

Exemplos de eventos de grande porte: Feiras Agropecuárias, Exposições Es-

taduais e Regionais, Feiras Gastronômicas.

3.2.4 Eventos Locais e Comunitários
São eventos voltados para o público local, organizados pelo seu valor social 

e de entretenimento. Esses eventos produzem benefícios à comunidade, tais 

como: fortalecem o sentimento de origem, ajudam a expor novas ideias e 

promovem a tolerância e a diversidade.

Exemplos de eventos locais e comunitários são: os festivais, eventos de cul-

tura, eventos esportivos, comemoração do aniversário da cidade com shows, 

apresentação cultural de orquestras e corais.

3.2.5 Eventos de Responsabilidade Social
São eventos voltados à comunidade local, podendo ser realizado pela inicia-

tiva privada ou instituições públicas e tem por objetivo realizar atividade re-

lacionada com o meio ambiente, o social, animais, idosos, jovens e crianças. 

Aula 3 – A Classificação de Eventos 



Podem ser feiras, fóruns, seminários, shows artísticos, lançamento de proje-

tos na área.

Figura 3.2: Evento de Responsabilidade Social
Fonte: http://sigemt.com.br/node/806

Conhecer os tipos de eventos especiais é importante para o técnico em 

eventos, pois poderá surgir a oportunidade de trabalhar em algum deste 

tipo na sua cidade.

Dica
Aproveitar os eventos de responsabilidade social para trabalhar 

como voluntário é um grande começo para adquirir a prática que 

é tão requerida e que é responsável por desenvolver as habilidades 

e competências necessárias a este profissional

Leia o artigo A Importância 
decisiva dos eventos, de 

Domingo Hernandez Peña – 
Membro titular da Academia 

Brasileira de Eventos, disponível 
em: http://www.revistaeventos.

com.br/site/Noticias.
php?id=249

Resumo 
Vimos que os eventos são classificados de acordo com a dimensão de cada 

um, podem ser megaeventos, eventos de grande porte, eventos de marca, 

eventos locais ou comunitários e eventos de responsabilidade social.

Atividades de Aprendizagem
•	 Pesquise na internet alguns eventos de responsabilidade social para co-

nhecer os projetos desenvolvidos ou por empresas ou instituições.
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Aula 4 - A Classificação de eventos de 
acordo com a sua categoria  

Nesta aula, compreenderemos a importância de se classificar os 

eventos de acordo com a categoria e o tipo de público, pois compete 

ao técnico em eventos dar o apoio necessário aos promotores. 

4.1 Introdução
Falar a respeito dos vários tipos de eventos e dos segmentos que os envol-

vem é um tanto complicado, pois o evento é algo dinâmico, está sempre 

se modificando e se transformando. De acordo com a experiência dos  es-

pecialistas na área, ainda poderão surgir novos tipos de eventos. Mas, para 

você que está começando agora a estudar sobre o tema, precisa aprender a 

tipologia tradicional. 

4.2 Categoria dos eventos
Em relação à categoria, os eventos podem ser classificados em:

• Eventos Institucionais: são aqueles utilizados por entidades de classe, 

entidades sem fins lucrativos, órgãos públicos e instituições de representa-

tividade social com o objetivo de promover a instituição, divulgando nome, 

a marca ou o logotipo, cedidos sem custo, na forma de apoio institucional. 

Desta forma, a instituição poderá participar de diversos eventos que tenha 

interesse sem ter o custo da cota de um patrocínio. Geralmente são institui-

ções de credibilidade que pelo fato de só cederem o nome ou o logotipo, já 

contribuem para o sucesso do evento que está sendo apoiado. 

Exemplos: a) Seminário de Secretariado com o apoio do sindicato de classe; 

b) eventos na área de medicina com o apoio do Conselho Regional de Me-

dicina; c) eventos educacionais com o apoio do Ministério da Educação, etc.



Figura 4.1: Convite de Evento de Moda 
com apoio Institucional
Fonte: http://www.quartodamoda.net/

Figura 4.2: Evento Promocional
Fonte:www.flickr.com

• Eventos Promocionais: são aqueles que dão publicidade a um produto, 

pessoa, entidade ou governo, quer seja promoção de imagem ou apoio ao 

marketing. São eventos utilizados por empresas ou instituições que desejam 

promover um produto ou serviço. Esses eventos podem ser palestras, shows, 

eventos culturais, de moda, dirigidos a profissionais liberais ou entidades 

de classes, onde o produto e/ou serviço é demonstrado e divulgado para o 

público que se deseja atingir, podendo ocorrer patrocínio da empresa pro-

motora com produtos e serviços.

4.3  Classificação de Eventos quanto        
 ao Público
E quanto ao público? Que tipo de eventos podemos classificar? Eles podem 

ser classificados primeiramente como eventos abertos ou fechados

• Eventos abertos: São aqueles que o público pode participar. Alguns são 

gratuitos e outros necessitam da compra do ingresso. Podem vender produ-
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tos ou serviços, e promover ou lançar novos produtos. São eventos como: 

feiras multissetoriais, mostras, seminários e palestras educativas, de respon-

sabilidade social e ambiental, de combates a epidemias ou drogas , shows 

culturais, etc

• Eventos fechados: São destinados a um público-alvo específico, onde os 

convites são distríbuídos ou vendidos, mas somente podem adquirir ou rece-

berem o convite, quem faz parte do público predeterminado, ou seja, não é 

permitida a entrada do público em geral. São alguns exemplos: feiras seto-

riais, eventos de moda e estética, eventos na área da saúde, jurídica, profis-

sionais liberais, podendo ser shows, congressos, seminários. No caso deste 

tipo de evento, a confirmação de presença antecipada é imprescindível.

Tanto nos eventos fechados quanto nos abertos, os convites ou inscrições 

representam uma forma efetiva para o organizador do evento prever o nú-

mero de participantes, e estabelecer possíveis ajustes quanto à recepção do 

público-alvo.

Resumo 
Abordamos, na aula, duas formas de classificar os eventos: 

•	 Quanto à categoria - podem ser institucionais ou promocionais.

•	 Quanto ao público - podem ser abertos ou fechados 

Atividades de Aprendizagem
•	 Dos eventos realizados na sua cidade até a presente data, cite dois exem-

plos considerados abertos, e dois fechados, e quem era o público-alvo de 

cada um deles. 

Conheça um pouco mais sobre 
o assunto, lendo o artigo 
“Eventos como oportunidade 
de regionalização: uma análise 
com base na percepção dos 
gestores, dos empresários e da 
comunidade autóctone da região 
Agreste”/TRAIRI; disponível 
em: http://www.ccsa.ufrn.br/
seminario2010/anais/artigos/
gt8-08.pdf
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Aula 5 - A Classificação de eventos 
quanto à extensão

Na nossa quinta aula estudaremos de que maneira a extensão 

de um evento determina a forma de sua organização, sendo 

importante ao técnico em eventos conhecer seus diversos tipos.

5.1  Tipos de eventos por área de    
 abrangência
Não importa o tipo de evento que está sendo executado, pois o termo exten-

são refere-se à área ou dimensão que o evento atinge. 

Em relação a extensão, um evento pode ser:

• Internacional: Para que um congresso, feira, seminário ou conferência 

seja considerado de extensão internacional é necessário que tenha represen-

tantes de dois ou mais países, excluindo o país anfitrião. 

Figura 5.1: Congresso Internacional
Fonte: http://www.falams.com

Figura 5.2: Seminário Pan-americano
Fonte: www.seednews.inf.br

• Pan-americano: Quanto tiver representantes de dois ou mais países da 

América Latina além do país sede.



• Nacional: Quando tiver representantes de diversos estados do país.

Figura 5.3: Congresso nacional
Fonte: http://www.hojelusofonia.com

• Regional: Quando tiver representantes de dois ou mais estados ou de dois 

ou mais municípios de uma mesma região.

Figura 5.4: Encontro regional
Fonte: http://www.itamonte.mg.gov.br

Figura 5.5: Campanha estadual
Fonte: www.wspabrasil.org

• Estadual: Quando tiver representantes de duas ou mais cidades de um 

mesmo estado.

e-Tec Brasil 32 Introdução a eventos



e-Tec Brasil33

• Municipal: Quando for realizado na sede do município.

Figura 5.6: Evento municipal
Fonte: http://semsa.manaus.am.gov.br/

Curiosidade

Tipologia de Eventos de Exposição

Concurso: Este evento competitivo visa estimular os participantes 

a alcançar metas ou objetivos antecipadamente definidos, a partir 

de critérios predeterminados por um comitê.

Roadshow: Este tipo visa conquistar clientes e o apoio da popula-

ção, divulgando uma empresa com seus produtos e serviços. 

Showcasing: Este evento representa um novo conceito de expo-

sição através de vitrine interativa, onde são expostos os produtos.

Table Show: Destinado a empresas que queiram apenas criar e 

manter relacionamentos comerciais, sem necessariamente de-

monstrar qualquer produto. 
Fonte: Adaptado de Abendi, 2011.

Resumo 
Estudamos sobre os diversos tipos de eventos que se enquadram na catego-

ria extensão. Verificamos que dependendo do número de cidades, estados 

ou países participantes, o evento adquire uma dimensão municipal, estadu-

al, nacional ou internacional.

Aula 5 – A Classificação de eventos quanto à extensão



Atividades de Aprendizagem
•	 Dos eventos ocorridos em sua cidade ou região, diga quais eram interna-

cionais ou pan-americanos, e justifique.

Anotações
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Aula 6 - A Classificação de Eventos        
de acordo com a área                
de interesse

Nesta aula estudaremos a respeito das diversas áreas de interesse 

dos eventos. Veremos também que, de acordo com a área de 

interesse, refere-se a um tipo específico de evento e determina o 

público-alvo. 

6.1 Introdução
As instituições, públicas ou privadas, possuem inúmeros tipos de eventos 

que podem ser realizados. Além da tipologia que já estudamos referente 

ao público, a extensão e dimensão do evento, você poderá verificar que a 

área de interesse é igualmente importante, pois é ela que determina qual o 

público-alvo que o promotor ou o organizador deseja atingir. 

6.2 Eventos quanto à área de interesse
Em relação à área de interesse, os eventos podem ser classificados em:

•	 Eventos artísticos: referem-se a qualquer manifestação de arte ligada 

à música, pintura, poesia, literatura e outras. O lançamento de um livro, 

um recital de piano, são exemplos desse tipo de evento.

•	 Eventos científicos: trata de assuntos referentes às ciências naturais e 

biológicas, por exemplo, medicina, botânica e outros. 

Figura 6.1: Evento de Medicina da Universidade 
Paulista Celso Lisboa
Fonte: http://www.fonoecia.com.br



•	 Eventos cívicos ou públicos: são eventos relacionados a comemora-

ções que dizem respeito à história de um povo. Exemplos: “Parada de 7 

de Setembro”; simulação da “morte de Tiradentes”, entre outros. São 

considerados eventos públicos os organizados por partidos políticos, ou 

aqueles com objetivos de promover e apoiar autoridades políticas.

•	 Eventos comerciais ou empresariais: são os organizados pelas empre-

sas com o objetivo de promover o lançamento de um produto, aumentar 

as vendas, inaugurar um novo local, ou simplesmente chamar atenção 

do público para os serviços prestados pela empresa. 

•	 Eventos culturais: ressalta os aspectos de determinada cultura, para 

conhecimento geral ou promocional. Por exemplo, o Haru Matsuri que é 

uma festa realizada pela comunidade japonesa no Brasil para manter o 

contato com as suas origens culturais.

Figura 6.2: Haru Matsuri, em Curitiba
Fonte: http://qualinova.com.br/blog/?p=408

•	 Eventos desportivos: são eventos esportivos de ordem local, municipal, 

regional e até internacional. Exemplos: jogos olímpicos, copa do mundo, 

jogos pan- americanos, ou qualquer outro tipo de evento pertinente ao 

desporto.
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•	 Eventos educacionais ou acadêmicos: são encontros ligados à educa-

ção, tais como: oficinas, ciclo de palestras, seminários, congressos, mesa 

redonda, formatura, aula inaugural

•	 Eventos folclóricos: dizem respeito a traços da cultura de um povo. Um 

exemplo característico é a festa do Boi Bumbá em Parintins, no Amazo-

nas, considerada o maior evento folclórico do mundo.

Figura 6.3: Boi Bumbá
Fonte: http://www.blogdubois.com.br

•	 Eventos de lazer: são aqueles que proporcionam entretenimento aos 

participantes. Os parques de diversões são exemplos bem característicos.

•	 Eventos promocionais são realizados para promoverem um produto, 

pessoa, entidade ou governo, quer seja promoção de imagem ou apoio 

ao marketing. Exemplos: lançamento de uma determinada marca distri-

buindo amostras de produtos em supermercados. 

•	 Eventos religiosos são realizados para promoverem valores morais e re-

ligiosos, integrar pessoas adeptas dessa ou daquela religião, atrair novos 

fiéis, inaugurar um local como igreja, sinagoga, templo etc. 

•	 Eventos sociais: são os casamentos, que envolvem não apenas ques-

tões sociais como também os aspectos legais, pois os padrinhos servem 

de testemunhas do ato jurídico. 

•	 Eventos turísticos: são aqueles que exploram os recursos turísticos de 

uma região ou país, por meio de viagens de conhecimento profissional 

ou não.

Leia o artigo Lazer no 
Brasil: trajetória de estudos, 
possibilidades de pesquisa, de 
Christianne Luce Gomes e Victor 
Andrade de Mell. Outra sugestão 
igualmente importante que 
aborda eventos destinados ao 
lazer e entretenimento é o site 
http://seer.ufrgs.br/Movimento/
article/view/2661/1294
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Vale lembrar que uma área de interesse pode ser mesclada com o objetivo 

de atingir o público-alvo. Por exemplo, um congresso científico de medicina 

pode incluir um evento social ou cultural como atrativo aos participantes. 

Um evento social pode incluir uma atividade esportiva com o objetivo de 

descontrair os participantes.

Resumo
Estudamos os diversos tipos de eventos relacionados à área de interesse. 

Verificamos que através dessa tipologia o técnico em eventos pode atingir 

o interesse do público-alvo e também utilizar mais de uma área de interesse 

em um mesmo evento.

Atividades de Aprendizagem
•	 Você já foi a um evento onde este apresentava mais de uma área de in-

teresse? Então, comente quais eram as áreas de interesse deste evento.
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Aula 7 - Tipos de Eventos no Setor 
Público I

A partir desta aula, apresentaremos alguns tipos de eventos que 

acontecem no setor público, e daremos algumas orientações de 

como estes eventos devem ser organizados. Para que o técnico em 

eventos tenha uma atuação eficaz, é importante que conheça o 

funcionamento e o objetivo dos eventos públicos.

7.1 Introdução
O setor público é um dos segmentos que organiza muitos eventos, quer seja 

em âmbito municipal, estadual e federal e todos contam com a presença de 

autoridades e personalidades. 

Os eventos públicos devem ter clareza e informação de caráter educativo. 

Segundo Lula D’Arcanchy (1998, p. 23): 

A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanha dos ór-

gãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orienta-

ção social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que 

caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos. 

7.2 Eventos Público-Governamentais
Você saberia identificar quais os eventos que acontecem no setor público? 

Veja, na sequência, a lista dos eventos mais utilizados e a forma como são 

organizados: 

•	 Assembléia: é uma reunião na qual os participantes são representantes 

de algum grupo específico, sociedade, região, estado, país, etc. O obje-

tivo da assembleia é debater assuntos de interesses gerais desses partici-

pantes. Também são utilizadas por entidades de classe e instituições não 

governamentais e instituições privadas.



•	 Assinatura de atos ou convênios de cooperação: é a solenidade que 

consiste na reunião de pessoas com o objetivo de firmar convênio ou pro-

tocolo de cooperação por meio de assinatura de convênios que detalham 

as cláusulas do referido termo de cooperação. 

Organização: Deve-se preparar previamente o convênio que 

será assinado e revisado por ambas as partes. Geralmente são 

convidadas autoridades de acordo com o interesse das entidades. A 

imprensa também pode ser convidada para a divulgação do ato. É 

necessário colocar o documento em uma pasta, preferencialmente 

de couro, ou em pasta com logotipo da entidade e providenciar 

canetas. Se for usada uma mesa, cuidar para que a mesma 

tenha altura adequada para as autoridades assinarem o ato sem 

precisarem se abaixar. Providenciar uma toalha bonita, mas se a 

mesa for de madeira nobre e entalhada não será necessário, pois a 

beleza do entalhe e da madeira abrilhantará a ocasião. Este é um 

detalhe que não deve ser negligenciado pelo técnico em Eventos 

para não comprometer a seriedade do ato 

 

Organização: as assembleias devem ser convocadas, por escrito, 

com no mínimo oito dias de antecedência. Os participantes 

têm direito a voto, visto que o objetivo da assembleia é tomar 

decisões sobre temas importantes. O número mínimo de membros 

participantes para que a votação tenha validade legal é de 

cinquenta por cento mais um (50% + 1).

Figura 7.1: Assinatura de atos
Fonte: www.abdi.com.br

e-Tec Brasil 40 Introdução a eventos



e-Tec Brasil41

•	 Audiência: é uma sessão realizada por magistrados para julgarem as 

causas criminais e também a recepção dada por uma autoridade política 

a pessoas que lhe pretendem falar. A audiência pode ser (1) privada ou 

pública, (2) previamente agendada, (3) ser realizada no próprio gabinete 

do magistrado ou em salas especialmente preparadas para tal fim. 

Organização: O agendamento é realizado com antecedência. 

A audiência pode ser realizada na sala da autoridade ou numa 

sala apropriada. É apresentada uma pauta, que será entregue 

previamente para a autoridade. Após a apresentação desta pauta 

pelo solicitante, a autoridade despachará se foi deferido ou não o 

pedido para então comunicar as providências que serão tomadas 

sobre o tema. Dependendo do assunto, poderão ser agendadas 

novas audiências. A audiência é secretariada por um assistente ou 

assessor.

•	 Entrevista coletiva: é um tipo de encontro no qual o entrevistado faz 

uma rápida explanação e é questionado por representantes da imprensa. 

As perguntas podem ser apreciadas pelo entrevistado antes do momento 

da entrevista.

Organização: A entrevista coletiva é previamente agendada pela 

assessoria de comunicação da autoridade que será entrevistada, 

convidando a imprensa. Pode ser realizada em um auditório ou 

sala de reuniões, dependendo do número de jornalistas presentes. 

Os jornalistas podem encaminhar à autoridade as perguntas que 

serão formuladas para aprovação prévia, ou a autoridade pode 

fornecer um release apresentando aos jornalistas o assunto da 

coletiva.
Release
Palavra em inglês que 
significa resumo.

•	 Galeria de personalidades: é o evento que trata da inauguração de 

galeria de fotos das autoridades. Deverá ser escolhido um pano de fundo 

neutro, dispondo lado a lado os retratos emoldurados num mesmo for-

mato e seguindo a ordem de precedência das autoridades, que pode ser 

por data de gestão.

Aula 7 – Tipos de Eventos no Setor Público I



Organização: Previamente devem ser providenciadas as fotos das 

autoridades dentro de um mesmo padrão (colorida, preto e branco 

ou cor envelhecida), utilizando o mesmo modelo de moldura. 

É necessário definir a sala ou local da galeria, que pode ser na 

entrada de auditórios, salas de reuniões ou salão de eventos. Os 

convites devem ser enviados com antecipação à imprensa, às 

autoridades e seus familiares. Na inauguração da galeria, o anfitrião 

faz a abertura juntamente com a principal autoridade convidada 

e homenageia as personalidades que compõem a galeria. Após a 

solenidade, pode ser servido coquetel de confraternização.

 

Figura 7.2: Galeria de Presidentes e Personalidades do Rotary Club de Curitiba
Fonte: http://rotaryclubdecuritiba.blogspot.com

•	 Inaugurações: é a cerimônia que marca o início de um empreendimen-

to, na qual se apresenta pela primeira vez ao público uma obra, um 

monumento, uma instituição, podendo ocorrer em locais abertos ou fe-

chados. 
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Figura 7.3: Inauguração de Busto
Fonte: http://jograssini.blogspot.com

Organização: Antecipadamente deve ser definida a lista de 

autoridades que serão convidadas para a inauguração, enviando 

convites com antecedência. Normalmente é usada uma fita de 

cetim nas cores da bandeira brasileira, verde e amarelo ou azul 

e verde. Para cortar a fita, deve-se colocar a tesoura de prata em 

uma bandeja de prata, ou pode ser feito um laço de duas pontas 

para que as autoridades o desfaçam. Geralmente é convidado 

um religioso para abençoar o local. Após isto, é realizado um 

discurso pela autoridade principal e anfitrião. Pode ser oferecido 

um coquetel ou almoço de confraternização ao final da cerimônia. 

•	 Inauguração de bustos e estátuas: tem o objetivo de homenagear 

alguém importante para a comunidade local, um político, por exemplo. 

Tanto o busto quanto a estátua ficam dispostos de acordo com a hierar-

quia. A peça precisa estar coberta com um tecido de cetim com as cores 

nacionais.

Organização: Deve-se enviar os convites com antecedência à 

imprensa, às autoridades locais e aos familiares, da pessoa que 

está sendo homenageada através do busto ou da estátua. Pode-se 

colocar flores em frente à estátua ou busto. Nunca usar a bandeira 

nacional para cobrir a estátua ou o busto. Usar tecido que tenha 

as cores da bandeira nacional para que na hora da solenidade 

possa ser puxado. Geralmente a cerimônia se dá em local aberto 

e público 

Aula 7 – Tipos de Eventos no Setor Público I
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Resumo
Foram estudados alguns tipos de eventos na área pública, tais como: as-

sembleias, audiências, inaugurações, entrevistas coletivas. Vimos também o 

conceito e a forma que cada um deles deve ser organizado.

Atividades de Aprendizagem
•	 Escolha um dos tipos de eventos públicos apresentados e pesquise na sua 

cidade quando foi realizado o último. Pesquise se há imagens em sites e/

ou em recortes de jornais para observar como foi organizado e comente.
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Aula 8 - Tipos de Eventos no Setor 
Público II

Nesta aula apresentaremos outros eventos realizados na área 

pública. O técnico deve conhecer os eventos importantes da 

área pública, pois poderá ter a oportunidade de participar da 

organização e execução de um deles.

8.1 Eventos de iniciativa pública/   
 governamental
Você já percebeu que temos muitos eventos que podem ser realizados no 

setor público? 

Vamos prosseguir analisando outros eventos relacionados à área pública. 

•	 Outorga de títulos: é o evento que consiste em homenagear pessoa 

física ou jurídica em reconhecimento a serviços prestados, com a entrega 

de diploma ou título. As modalidades de outorga são: professor emé-
rito, honoris causa, diploma ou medalha de honra ao mérito, cidadão 
honorário.

Organização: A entidade que tem interesse propõe o nome 

da pessoa a ser homenageada. A indicação deve ser aprovada 

em reunião da câmara municipal, no caso de título de cidadão 

honorário; pela entidade de classe no caso de diploma ou medalha 

de honra; pela instituição acadêmica, no caso de título de professor 

emérito. Após aprovação, o homenageado é comunicado da data 

de entrega da outorga. Convites são enviados com antecedência 

a convidados e autoridades. Após recebimento do diploma, o 

homenageado deve fazer um discurso de agradecimento e no 

final pode receber os cumprimentos dos convidados, podendo ser 

oferecido um coquetel de confraternização. 

Outorga
Concessão; beneplácito; consen-
timento.

Professor Emérito
Título honorífico conferido a 
professores ilustres depois de 
aposentados. Que é de grande 
competência, que tem grande 
saber, muito versado numa 
ciência ou arte.

Honoris causa
É uma locução do latim, em por-
tuguês: “por causa de honra”, 
usada em títulos honoríficos 
concedidos a pessoas eminentes. 

Cidadão Honorário
É um título de honraria cedido 
a uma pessoa de importância 
pela Câmara Municipal de uma 
cidade, da Assembleia Legislativa 
de um Estado, da Câmara dos 
Deputados ou do Senado de um 
país.

Descerrar 
Abrir, patentear.

•	 Placas comemorativas: é o evento onde é descerrada a placa por 

autoridades governamentais, tais como: governador do estado, prefei-

to municipal, ministro, deputado estadual, devidamente aprovada pelo 



cerimonial, podendo ocorrer na própria solenidade ou simbolicamente 

no palanque oficial onde estará colocada num cavalete para ser afixada 

posteriormente

Organização: A entidade interessada define o objetivo da placa, 

por exemplo, inauguração de uma obra pública, reforma de 

edifício, homenagens a patronos. Após definido o texto, a placa é 

confeccionada, geralmente em bronze, mas pode ser em acrílico 

ou outro metal. A partir de então são agendados a data e horário 

do evento. Convites são previamente enviados às autoridades e 

convidados especiais. Nunca cobrir a placa com a bandeira, deve 

ser coberto com uma cortina de cetim nas cores da bandeira 

nacional ou na cor da entidade promotora do evento. Após o 

descerramento da placa pela autoridade de maior hierarquia 

juntamente com o anfitrião, discursa-se e fotografa-se.

Figura 8.1: Placa comemorativa
Fonte: http://www.trt3.jus.br

•	 Pedra fundamental: é uma cerimônia de lançamento de uma constru-

ção. Após escolhido o local, que pode ser uma parede que está sendo 

construída, ou um local previamente preparado na terra, onde será colo-

cada uma urna e dentro dela estarão diversos documentos, como cópia 

do contrato social da instituição, projeto da obra, documento de consti-

tuição, jornais ou revista da época e fotos. 
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Organização: Deve-se definir a lista de autoridades que serão 

convidadas e quem participará da cerimônia de colocação da urna no 

local previamente definido. Enviar os convites com antecedência. A 

imprensa também é convidada para a cobertura do evento.  Depois 

da colocação da urna, tanto a autoridade quanto o anfitrião da 

instituição deverão discursar sobre o ato e seu significado. Poderá 

ser executado o hino nacional ou realizar apenas o hasteamento 

de bandeiras. Após os discursos, dependendo do horário poderá 

ser servido café da manhã, almoço ou coquetel.

Figura 8.2: Lançamento de Pedra Fundamental
Fonte: http://www.comunicacao.ba.gov.br

•	 Posse: é a cerimônia de investidura num cargo público ou posto ho-

norífico de acordo com a instituição onde ocorre, pode ser individual 

ou coletiva. No poder executivo, legislativo, judiciário e universitário, as 

posses são regidas por cerimoniais próprios. Como exemplo, posse de 

prefeitos, governadores, presidentes, diretores de entidades de classe, de 

empresa etc.

Organização: Após eleição dos candidatos, é divulgada a data 

da posse. Os convites são enviados com antecedência para lista 

de autoridades predefinidas. A cerimônia pode ser realizada em 

auditório ou edifício público, no caso de entidade de classe ou 

sindicatos, podem ser realizadas em clube ou hotéis. Apresenta-se 

a nova diretoria ou o candidato que será empossado. O discurso 

de passagem do cargo é realizado pelo candidato ou diretoria 

anterior. Após assinatura do termo de posse, os novos empossados 

discursam. Ao final da solenidade, pode ser oferecido um almoço, 

coquetel ou jantar.

Investidura
Ação de investir, de dar ou tomar 
posse de um cargo. Cerimônia 
que acompanha o ato de posse.
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Figura 8.4: Posse da 
Presidenta Dilma Rousseff
Fonte: www.protocolo.com.pt 

Figura 8.3: Posse da Presidenta Dilma Rousseff em 01/01/2011
Fonte: www.achabrasilia.com 

“Meu sonho é o mesmo de 

qualquer cidadão, qualquer 

brasileiro, que é o de dar 

condições melhores das que 

teve, aos seus filhos.”

Dilma Rousseff

•	 Visitas oficiais: é o evento no qual se recebe visitantes oficiais de ou-

tros estados, regiões ou países. Tivemos recentemente a visita oficial do 

presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama com a família. 

Organização: A visita é previamente agendada, com roteiro de 

dias e atividades.A entidade ou órgão público que recebe a visita 

prepara a recepção e convida autoridades de interesse. Prepara-se 

material a ser entregue para o visitante com informações do local. 

Após a recepção e visita guiada na entidade é oferecido café da 

manhã, almoço ou jantar.
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Figura 8.5: Visita de Barack Obama ao Brasil
Fonte: http://www.comexdobrasil.com.br

Leia o artigo “Presentes 
para funcionários públicos”, 
disponível em:
http://www.visaodealagoas.
com.br/index.
php?option=com_content&vi
ew=article&id=253:presentes-
para-funcionarios-publicos&cati
d=44:politica&Itemid=55

Resumo
Estudamos os eventos realizados por entidades e órgãos públicos. Detalha-

mos algumas orientações sobre como organizar cada tipo de evento na área 

pública, tais como: posse, placa comemorativa, visita oficial e outorga de 

título.

Atividades de Aprendizagem
•	 Em qual dos tipos de eventos estudados nessa aula, você já atuou em 

âmbito profissional? Qual foi sua forma de participação? Quais foram as 

dificuldades encontradas e as possíveis soluções? Se você não trabalha 

atualmente, pense em qual desses eventos você gostaria de atuar. Anote!

Aula 8 – Tipos de Eventos no Setor Público II
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Aula 9 - Tipos de eventos na área 
acadêmica

Iremos estudar, nesta aula, alguns tipos de eventos realizados 

exclusivamente na área acadêmica. Especificaremos algumas 

orientações quanto a sua organização. É fundamental que o 

profissional de eventos conheça esta área, pois poderá vir a atuar 

em diversos segmentos, inclusive na área da educação. 

9.1 Eventos na área da Educação
As universidades e faculdades, públicas ou não, realizam uma série de ativi-

dades que são denominadas eventos da área acadêmica. Tais eventos têm 

características bem específicas e seguem um ritual obrigatório na sua reali-

zação. Na sequência, veremos alguns destes eventos: 

•	 Aula magna: é a aula ministrada por uma autoridade de grande expres-

são no assunto a ser tratado na aula. Pode ser ministrada em qualquer 

época do período letivo. Uma aula magna não difere muito de uma gran-

de palestra, pois a autoridade tem o seu tempo de fala e deve abrir um 

tempo para perguntas da plateia.

Organização: Deverá reservar e confirmar previamente o local 

da aula, contatar assessoria de comunicação para divulgação, 

fotos e filmagens. Envia-se convites aos alunos com antecedência, 

providenciar a arrumação do local, tal como a decoração, 

cerimonial, materiais de apoio, composição de mesa, hino nacional 

etc. O palestrante deve estar preparado com um bom suporte de 

apresentação em audiovisual, conferir o tempo de acordo com o 

retorno esperado da plateia. Sempre ter uma carta ‘na manga’ 

para motivar a audiência e puxar a atenção para o palestrante.

 

•	 Aula inaugural: como o próprio nome diz, é a aula que inaugura um 

curso ou um ano letivo de uma instituição. Pode ter caráter de mais ou 

menos solenidade. Geralmente é o Reitor quem faz a Aula Inaugural, 

mas nada impede que seja proferida por professor de público e notório 

conhecimento do assunto do Curso. Devem estar presentes, alunos, co-

ordenador e professores do curso e demais membros da Instituição.

Ritual
Relativo a ritos; conjunto desses 
atos e práticas. Conjunto de 
regras e de cerimônias que se 
praticam.



Organização: Providenciar o local com antecedência, fazer a 

divulgação através de convites, cartazes ou por meio eletrônico. 

Preparar a infraestrutura de apoio como: cerimonial, equipamentos 

e materiais de auxilio, decoração, foto e filmagem. Após a palestra 

de abertura costuma-se apresentar aos novos alunos, os professores 

e o coordenador do curso.

•	 Semana acadêmica: caracterizada pela reunião de estudantes, coorde-

nada por professores, com apoio de profissionais da área, cujo objetivo 

é discutir temas relacionados com a classe a qual pertencem. O encontro 

acadêmico de um mesmo setor deve ser produtivo, procurando levar aos 

estudantes novas informações sobre suas áreas de atuação. É realizada, 

como a nomenclatura diz, em sete dias ou de segundas a sextas-feiras.

Organização: Prévia reserva de local, definição da data e horário 

do evento, elaboração da programação de palestras. Convidar 

antecipadamente os palestrantes e solicitar confirmação de 

presença. Elaboração de material de divulgação como: folders, 

pastas, banners, blocos, canetas, etc. Arrumação do local: 

decoração, mesa de abertura, hino nacional, bandeiras, cerimonial 

etc.

Figura 9.1: Semana acadêmica
Fonte: http://metropolionline.com.br
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•	 Oficina: é um evento semelhante ao workshop, muito utilizado pela 

área educacional, porque proporciona a construção do conhecimento. 

Pode abranger várias áreas, como arte, cultura e educação. Este tipo de 

evento pode ter a duração de um ou mais dias.

Organização: Inicialmente deve se definir e o tema a ser abordado 

e agendar a data, horário e local. Enviar os convites, fazer a 

divulgação com cartazes. Pode ser realizado em auditórios ou, até 

mesmo, na sala de aula. 

Figura 9.2: Oficina estudantil
Fonte: http://www.centrofilosofia.org/

Resumo
Estudamos sobre eventos na área acadêmica, onde conhecemos as cerimô-

nias de aula magna, aula inaugural, semana acadêmica, oficina na área de 

educação e alguns procedimentos para a sua organização.

Aula 9 – Tipos de eventos na área acadêmica



Atividades de Aprendizagem
•	 Você já participou de uma solenidade acadêmica? Comente com seus 

colegas, o que observou de interessante.

Anotações
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Aula 10 - Evento de Formatura

Nesta aula, continuaremos a abordar os eventos acadêmicos, 

especificamente a colação de grau, com seus principais 

componentes, significado e objetivo. 

10.1 Colação de grau 
A conclusão de um curso superior ou técnico é com certeza a celebração 

de uma grande conquista, e a cerimônia de formatura é um dos mais belos 

momentos desse evento. Você não acha?

Com a solenidade da colação de grau, o acadêmico compartilha a alegria 

com os familiares e amigos. Expressa seu reconhecimento para com aqueles 

que contribuíram de alguma forma para essa vitória.

Organização: Agendar previamente o local e data, a infraestrutura 

pode ser na própria instituição ou em outro local escolhido pela 

comissão de formatura. Protocolar o requerimento de colação da 

turma junto à assessoria de eventos da instituição com, no mínimo, 

90 dias antes do encerramento do curso, pois é o cerimonial 

da reitoria que dá as coordenadas para a cerimônia. Cumprir 

integralmente as determinações estabelecidas pela entidade de 

ensino acerca do protocolo de cerimonial de colação de grau. 

Encaminhar à assessoria de eventos todas as informações relativas 

à cerimônia solene de formatura, através de ofício, com no mínimo 

60 dias antes da data de encerramento do curso, contendo: nome 

da turma; nome do patrono; nome do paraninfo; nome dos 

homenageados; nome do juramentista; nome do orador de turma; 

nome do formando que realizará a leitura da homenagem “aos 

mestres”, e o outro “a quem amamos”; nome dos formandos que 

procederão à entrega das homenagens; texto do convite para a 

solenidade; relação de todos os acadêmicos que participarão da 

colação de grau.

Patrono
É alguém de repercussão local, 
regional, estadual ou nacional e 
que de preferência tenha alguma 
relação com o curso ou com a 
Instituição. Em geral, a escolha é 
da Instituição de Ensino, mas a 
Comissão de Formatura poderá 
fazer sugestões.

Paraninfo
Em geral é um professor, ou pro-
fissional da área, que mantém 
prestígio incondicional junto à 
turma. Escolhe-se por unanimi-
dade ou eleição direta.



As colações de grau somente 
ocorrerão, quando o aluno 
concluir com média todas 

as disciplinas do curso, 
inclusive o TCC (Trabalho 

de Conclusão de Curso) e o 
Estágio Supervisionado (quando 

obrigatório no curso)

A origem da palavra diploma vem 
do grego que significa “papel 
dobrado”. Em alguns países, 

como o Reino Unido e Austrália, 
tal documento pode ser chamado 

de testimonium ou testamur 
que significam “testificamos” 

ou “certificação” em latim. Na 
Irlanda, o diploma é geralmente 

chamado de pergaminho. 
O termo diploma também é usado 

em alguns contextos históricos, 
para se referir a documentos 

assinados por um rei, por 
exemplo, a afirmação de uma 

concessão ou de posse da terra e 
suas condições especificadas. 

Fonte: Adaptado de http://www.
ibo.org/

A colação de grau possui alguns elementos e símbolos que compõem a so-

lenidade são eles: juramento, diploma, toga, capelo, borla, faixa e canudo. 

Passaremos, em seguida, a explicar cada um deles. 

•	 Juramento: é o compromisso público de utilizar o poder de conheci-

mento, adquirido durante os estudos, em favor da promessa feita. O 

juramento feito em ato público visa reconhecer, publicamente, os direitos 

e deveres que os formandos passam a ter, a partir do ritual de colação 

de grau. A leitura do juramento é feita por um formando, escolhido pela 

turma por votação, que se dirige até a tribuna e, com o braço direito 

estendido, lê o juramento. Enquanto isso os demais alunos, de pé com o 

braço direito estendido repetem as palavras do juramentista. E ao final da 

leitura todos repetem a expressão “Eu juro”.

•	 Diploma: é um documento símbolo do retratamento legal, a ser exibido 

à sociedade dos direitos e deveres. É um certificado emitido por uma 

instituição de ensino testemunhando que o acadêmico completou com 

sucesso um determinado curso. O diploma constitui-se em metáfora do 

antigo pergaminho no qual se inscrevia e se registrava a posteridade o 

que publicamente fora declarado. 

Figura 10.1: Toga (traje completo)
Fonte: http://comissao2012.blogspot.com

•	 Toga: também chamada de beca, 

é o traje oficial da solenidade de 

formatura. Representa poder de 

inteligência, conhecimento, sa-

bedoria, ciência. A toga, usada 

na cor preta, tem a função de co-

municar aos formandos está sen-

do concedida a eles a autoridade 

para exercer a profissão para a 

qual se prepararam, e para cujo 

exercício a Instituição Universitá-

ria os julgou aptos.

Capelo

Jabô

Pingente

Capa

Faixa

Símbolo
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•	 Barrete ou capelo: Capelo é uma palavra de origem latina que significa 

chapéu. É símbolo maior do grau obtido e a expressão máxima do direito 

da lei, decorrente do exercício da profissão. O capelo de formatura geral-

mente apresenta uma forma quadrada no topo, de onde sai um cordão 

pendente. Nas cerimônias de formatura, o capelo é usado por quem 

recebe o grau.

Figura 10.2: Capelo
Fonte: www.kddesigners.com

Figura 10.3: Borla
Fonte: http://1.bp.blogspot.com

Figura 10.4: Reitor conferindo grau à 
formanda
Fonte: http://www.ufjf.br

•	 Borla: Chapéu de uso exclusivo do reitor ou do diretor geral da institui-

ção educacional. É usado pelo reitor para representar o poder institucio-

nal e temporal inerente ao cargo. Tem formato circular, é recoberto de 

seda e com fios pendentes em sua volta. O magnífico reitor faz uso dele 

para conferir o grau aos formandos. Os reitores podem optar por não 

usar a borla, devendo, portanto nesse caso, trazê-lo na mão esquerda e 

colocá-lo no centro da mesa durante toda a cerimônia.

Aula 10 – Evento de Formatura



•	 Faixa: é a marca que identifica o campo de atuação do profissional. A 

faixa abdominal é utilizada por cima da toga preta e é colorida, represen-

tando a cor do curso do formando.

 

Figura 10.5: Faixa
Fonte: http://monicacerimonialista.blogspot.com

Curiosidade
A classificação das cores da faixa diz respeito às áreas específicas do 

conhecimento adquirido pelo grau que é concedido ao formando.

Amarela

Engenharia 

Farmácia

Sistemas de Informação 

Azul

Administração de Empresas 

Arquitetura

Biologia

Ciências da Computação 

Comunicação Social 

Filosofia

Física

Fonoaudiologia

Matemática

Psicologia

Química

Secretariado 

Turismo
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Azul-Turquesa

Economia

Grená

Odontologia

Lilás

Teologia

Rosa

Ciências Contábeis 

Verde

Agronomia

Educação Física 

Enfermagem

Fisioterapia

Medicina

Vermelha

Direito

Geografia

História

Letras

Pedagogia

Violeta

Biblioteconomia

Fonte: Adaptado de http://www.guiadeformatura.com.br/cor_da_beca.php

Medicina Veterinária 

Nutrição

Serviço Social 

Zootecnia
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•	 Canudo: serve para guardar o diploma ou declaração de conclusão que 

será entregue pelo reitor ao acadêmico que está se formando. É um ob-

jeto indispensável nas formaturas, pois representa o diploma que será 

recebido. A cor do canudo segue a mesma cor da faixa.

Figura 10.6: Canudo de formatura
Fonte: http://jamboshop.blogspot.com/

10.2 Tipos de colação de grau
Além da solenidade de colação de grau ser uma das cerimônias mais im-

portantes e significativas do curso, é também um momento de magnitude 

para a instituição educacional, onde os dirigentes, professores e funcionários 

externam seus sentimentos como prova de que a missão de ensinar foi cum-

prida. Para que a colação de grau transcorra da forma como foi sonhado, é 

de extrema importância que haja um planejamento, e sejam observados os 

seguintes tipos de solenidades de colação de grau. 

•	 Colação de grau solene: realizada com veste talar, ou seja, a toga. E 

com a presença do paraninfo, patrono, orador, professores e funcionários 

homenageados, em local público, com data e horário escolhido em co-

mum acordo entre a instituição de ensino e as Comissões de Formatura.

•	 Colação de grau solene coletiva ou geral: realizada com veste talar e 

com a presença do paraninfo, professores homenageados e orador, em 

local público e, em data e horário escolhido de comum acordo entre a 

Instituição e as Comissões de Formatura. Neste caso, pode-se eleger um 

aluno representante para fazer o juramento em nome de todos e um 

aluno para receber o grau em nome de todos da turma. Também pode 

se optar para após o juramento chamar cada aluno para receber o grau 

ou para pegar o canudo.
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Curiosidade

A Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) é a mais antiga instituição 

de ensino com concepção de uni-

versidade do Brasil, fundada em 

19 de dezembro de 1912, inicial-

mente com o nome de Universida-

de do Paraná. Em 1920, por conta 

de política do governo federal, a 

Universidade foi desintegrada e 

passou a se constituir em faculda-

des isoladas até 1946, sendo reintegrada neste ano e depois “fe-

deralizada” em 1951, quando passou a ser uma instituição pública 

a oferecer ensino gratuito. Atualmente as instalações da universi-

dade estão distribuídas em vários pontos da cidade de Curitiba e 

em outras cidades do Paraná. A instituição possui 77 opções de 

cursos de graduação, 124 de especialização, 41 de mestrado e 26 

de doutorado. A Universidade adota desde 2004 em seu vestibular 

o sistema de cotas - 20% das vagas de cada curso para estudantes 

oriundos de escolas públicas e 20% para alunos negros e pardos. 
(Fonte: http://pt.wikipedia.org)
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•	 Colação de grau de gabinete: solenidade realizada no gabinete do 

Reitor para o aluno, que por motivo justificado de força maior, não possa 

ter comparecido a cerimônia solene de formatura. Neste ato, o acadê-

mico não usa veste talar e a colação é pública. A formatura de gabinete 

é realizada em data, local e horário definidos pela instituição, reunindo 

formandos de vários cursos. O período de colação em gabinete ocorre 

após o término do calendário de colação de grau solene.

•	 Colação de grau solene na modalidade a distância: é realizada com 

veste talar e com a presença do paraninfo, professores homenageados e 

orador, em um estúdio de TV, onde a imagem da solenidade é transmi-

tida via satélite para todos os polos presenciais e parceiros da Instituição 

de Ensino. Pode ser eleito um aluno para receber o grau representando 

os demais e um aluno para realizar o juramento. O paraninfo é escolhido 

entre os professores que ministraram teleaulas para o curso. Geralmente 

a solenidade é de curta duração com no máximo de 30 a 40 minutos. 

Após o encerramento da solenidade, cada polo pode dar continuidade 

com as homenagens normais de uma colação de grau presencial.
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Resumo 
Estudamos nesta aula os tipos de colação de grau e os elementos que com-

põem essa cerimônia. É de suma importância para o técnico em eventos 

receber estas orientações, pois poderá ter a oportunidade de atender ou dar 

suporte a alguns dos eventos acadêmicos.

Atividades de Aprendizagem
•	 Converse com sua turma e comecem a planejar a formatura do curso 

técnico de eventos, ou seja, que tipo de cerimônia, o local, a vestimenta 

que será utilizada, as homenagens, confraternização etc.
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Aula 11 - Tipos de Eventos 
 Empresariais I 

Nesta aula não só abordaremos alguns eventos mais utilizados pelas 

empresas e instituições privadas, como também a importância de 

cada um deles, para que o técnico em eventos possa conhecer 

os detalhes que os envolvem e receber orientações sobre como 

devem ser organizados. 

11.1 Objetivo dos Eventos Empresariais
Você já parou para pensar que com a globalização e as novas necessidades 

dos clientes em adquirir produtos e serviços que facilitem a vida e proporcio-

nem conforto, fez surgir uma nova dinâmica nas empresas? Pesquisas recen-

tes, como a encomendada pelo MPI – Meeting Professionals International, 
mostram que “agora há mais planejamento e cobrança por resultado em 

meio a milhares de ações que buscam conquistar o consumidor”. 

E por que é tão importante para empresa fazer um evento? Uma empresa 

que se aproxima do seu público, na verdade tem a oportunidade de conhe-

cer o seu cliente: saber o que ele quer; o que gosta; o que gostaria que a 

empresa fizesse por ele etc.. Nesse ponto, a marca institucional se torna 

muito mais do que uma imagem no rótulo do produto; torna-se um estilo 

de vida para o cliente. 

Portanto, as instituições e os profissionais necessitam participar de eventos 

para atualizar e aumentar seu networking, prospectar novos clientes e 

novas tendências. Sendo assim, o objetivo dos eventos empresariais é focar 

na necessidade do público para conseguir mais clientes e também na ma-

nutenção, visto que é mais fácil encantar um novo cliente do que mantê-lo. 

Figura 11.1 – Evento empresarial de grande porte
Fonte: http://protocolopt.blogspot.com

Networking
Rede de contatos

Prospectar
Estudo das saídas que um 
mercado oferece. Procura de 
financiadores ou de clientes.



Faz parte do cotidiano das empresas e dos profissionais que se destacam no 

mercado, organizar, promover ou participar de eventos visto que tais ativi-

dades já estão inclusas no orçamento de marketing anual das empresas e 

instituições. Em vista disso, selecionamos alguns tipos de evento empresarial 

para estudarmos.
Marketing

Estudo de mercado que, a 
partir do conhecimento das 

necessidades e da psicologia do 
consumidor, tende a dirigir os 

produtos, adaptando-os, para o 
seu melhor mercado.

Curiosidades

MPI - A entidade funciona desde o final da década de 1970 e, 

atualmente, está em operação em 65 países e tem mais de 20 mil 

associados. Procura agregar representantes de toda a cadeia pro-

dutiva envolvida na preparação de um evento. 
Fonte: www.mpibr.org

Estima-se que as mil maiores empresas do Brasil realizem em mé-

dia, cada uma, 270 eventos por ano. Portanto, todo ano acon-

tecem 270 mil eventos corporativos no país. Os principais estão 

voltados para o relacionamento com o público externo, aproxima-

damente 53% dos eventos são voltados para esse fim. Outra parte, 

26% destes eventos têm foco interno e 18% restante é destinada 

à divulgação de metas e estratégias da empresa. Estes dados são 

apontados pela pesquisa da Fanceschini Análise de Mercado en-

comendada pelo MPI – Meeting Professionals International. Sendo 

assim, todo ano em nosso país, temos festas fechadas, congressos, 

stand em feiras, treinamentos, convenções, viagens de incentivo, 

confraternização de final de ano, coletiva de imprensa, patrocínio 

a eventos culturais, esportivos e shows. Este estudo mostra uma 

grande evolução desde 2008.

A maioria das empresas, quase 71%, passou a ter um calendário 

de eventos e mais tempo para planejar, passando de três para qua-

tro a seis meses. “O fato de ter um calendário indica maior plane-

jamento e cuidado com os eventos”, afirma Adélia Fanceschini, 

coordenadora da pesquisa. “Houve um crescimento e uma organi-

zação da estrutura de gestão de eventos nas maiores empresas”, 

completa Elizabeth Wada, diretora do MPI no Brasil. “Ainda tem 

um longo caminho a ser percorrido, mas sem dúvida houve uma 

grande evolução. As empresas perceberam que, além da publici-

dade, os eventos também são responsáveis por fortalecer a marca 

e fidelizar clientes”, ressalta Ricardo Buckup, vice-presidente de 

Desenvolvimento Setorial e Eventos da Associação de Marketing 

Promocional. 
Fonte: http://www.mundodomarketing.com.br/12,14183,eventos-corporativos-passam-por-transformacao.htm
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11.2 Principais tipos de Eventos Empresarias
•	 Assembleia – Conforme já vimos na aula 7, é uma reunião na qual os 

participantes são representantes de algum grupo específico, sociedade, 

região, estado, país, etc. O objetivo da assembleia é debater assuntos de 

interesses gerais desses participantes. No caso de instituições corporati-

vas, as assembleias ocorrem uma vez ao ano que é a AGO – Assembleia 

Geral Ordinária, prevista em estatuto e caso a empresa necessite tem a 

AGE – Assembleia Geral Extraordinária para tratar de assuntos em regime 

de urgência.

Organização: AGO e AGE necessitam de convocação por escrito, 

com no mínimo oito dias de antecedência, devendo ser publicada 

em jornal local o edital de convocação. Deve-se providenciar a sala 

para a reunião ou auditório e uma cópia da pauta que será abor-

dada, blocos para anotação ou folhas de papel, caneta, água, café 

etc.

AGO
Assembleia Geral Ordinária, 
realizada anualmente de acordo 
com o estatuto da empresa.

AGE
Assembleia Geral Extraordinária, 
realizada para tratar de assuntos 
que precisam ser resolvidos 
antes da data da assembleia 
normal.•	 Brainstorming – termo em inglês que significa “tempestade de ideias”. 

É uma reunião que tem como objetivo principal estimular a produção de 

ideias sobre um determinado assunto. Esta reunião é realizada em duas 

etapas: a criativa e avaliativa. O primeiro momento a reunião parte do 

princípio criativo, é quando os integrantes emitem opiniões sobre o tema 

em pauta. No segundo momento, as ideias dadas passam pela avaliação 

e crítica dos participantes. Ao final da reunião os integrantes terão como 

base as diretrizes que serão traçadas em busca dos objetivos propostos.

Organização: Pode ser realizado em uma sala de reunião. O coor-

denador do evento coloca o tema que será discutido ou problema 

que deve ser solucionado e cada participante apresenta uma ideia 

ou solução. O coordenador organiza as opiniões e define as dire-

trizes a serem tomadas.

 

•	 Brunch – vem da junção das palavras inglesas breakfast (café da manhã) 

e lunch (almoço). Como o próprio nome sugere, é um evento que ofere-

ce café da manhã e almoço. É recomendado para eventos que se iniciam 

no meio da manhã e se estendem até a tarde. Tem por objetivo estabe-

lecer comunicação entre os integrantes ou discutir um tema específico
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Organização: Deve ser servido entre 10h e 13h, numa sala de 

reuniões ou em um salão de café da manhã, dependendo do nú-

mero de participantes. Os itens do café da manhã podem ser: frios, 

frutas, pães, leite, café. Alguns coordenadores de evento acrescen-

tam outros itens como: saladas, panquecas, crepes, vinho branco, 

champagne, um prato quente. Este tipo de evento é bastante uti-

lizado em hotéis e o seu sucesso está ligado à forma equilibrada 

como são servidos doces, salgados, sucos e bebidas alcoólicas le-

ves.

•	 Colóquio – é uma reunião fechada normalmente administrada por uma 

determinada classe profissional para esclarecer um tema ou alguma to-

mada de decisão sobre um determinado assunto. Quando há muitos in-

tegrantes, os subtemas são distribuídos nos grupos com a presença de 

um moderador. Ao final, o moderador passa as decisões para todo o 

grupo para apreciação e votação final do tema central.

•	 Conferência - é uma reunião que conta com a presença de um confe-

rencista, que detém amplo conhecimento de um determinado assunto. 

Ao final da exposição do conferencista é aberto espaço para o públi-

co fazer perguntas. As perguntas seguem uma ordem preestabelecida, 

como um número determinado, ou uma ordem sequencial. Este tipo de 

evento dá á empresa informações gerenciais, práticas e focadas na área 

empresarial. Oferece relação custo-benefício, pois proporciona aos par-

ticipantes a absorção de informação prática, dando a oportunidade de 

realizar contatos e negócios. O público de conferências tem bastante 

familiaridade com o tema abordado.

•	 Congresso – é um evento que acontece geralmente dentro de uma clas-

se profissional distinta, cuja finalidade é discutir temas propostos pela 

classe profissional. É realizado em vários dias, dependendo da complexi-

dade do tema e do número de participantes. Pode ser dividido em várias 

atividades, como mesas-redondas, conferências, simpósios, palestras, 

comissões, painéis, cursos, entre outras. Os congressos podem ser regio-

nais, nacionais e internacionais. É um tipo de evento bastante abrangen-

te e interessante para contatos e para se manter informado sobre o que 

está acontecendo no setor que ele representa.

•	 Convenção – geralmente de cunho empresarial, este evento tem por 

objetivo a transmissão de ideias a respeito de um tema específico, como: 
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troca de experiências a respeito de vendas e estratégias. A dinâmica da 

reunião é escolhida pelo organizador. Como as convenções são reuni-

ões fechadas, que têm por objetivo alguma conclusão, as informações 

são específicas e direcionadas ao grupo que participa do evento. É uma 

oportunidade para a empresa transmitir motivação para os funcionários. 

Quanto à duração, uma convenção pode durar vários dias.

Organização: Colóquio, Congresso, Conferência e Convenção 

têm o mesmo perfil quanto à organização. Geralmente são reali-

zados em auditórios, com público e tema definido. Deve-se provi-

denciar a programação, pastas, canetas, itens para intervalo para o 

café, equipamentos de apoio, certificado de participação.  

•	 Coquetel – reunião de pessoas cujo objetivo é a comemoração de algu-

ma data ou acontecimento. Este evento acontece rapidamente não exce-

dendo a duas horas de duração, por isso os convidados são recebidos em 

pé. São servidos bebidas, doces e salgados. 

Organização: Realizado entre 18h e 20h30 horas. No caso de 

preceder um jantar, deve ser servido na sala de entrada do local 

de jantar ou para os convidados já sentados à mesa. Inicia-se com 

canapés frios, seguidos de salgadinhos quentes e de docinhos de 

diversos tipos. As bebidas servidas são água, refrigerantes coque-

téis de frutas, vinhos brancos, champagnes e whisky.

Para saber mais sobre como 
servir coquetéis, acesse o link 
http://www.cobra.pages.nom.
br/bmp-coqueteis.html

•	 Debate – é uma reunião com o objetivo de debater um tema, onde há 

discussão entre pessoas ou grupos que defendem pontos de vista dife-

rentes. 

Organização: Pode ser realizado em uma mesa de reuniões, au-

ditórios ou outros locais para eventos. O tema a ser debatido é 

definido previamente. São convidados os debatedores, sendo que 

cada um deve ter um ponto de vista diferente sobre o tema. Após 

a explanação dos convidados, o público tem a oportunidade de 

fazer perguntas. Este evento também pode ser utilizado pelas ins-

tituições públicas e autoridades.
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•	 Encontros - são eventos com porte e duração variáveis, nos quais as pes-

soas se reúnem com a finalidade de discutir temas de interesse comum. 

Pode ser realizado pela diretoria ou gerência de uma empresa, ou ainda 

por profissionais.

Organização: Tem a mesma forma de organização das conferên-

cias, seminários e congressos.

Curiosidades 

Um evento corporativo está diretamente relacionado à imagem de 

marca de uma empresa, entidade ou produto, e para sua execu-

ção várias atividades devem ser realizadas de forma simultânea, 

inúmeras pessoas com características e em situações diferentes 

são envolvidas, quer na operação, quer como participante. Nele, 

o tempo atua como um instrumento de pressão, a ocorrência de 

falhas na sua execução é inaceitável, e a realização deve ser execu-

tada de acordo com o que foi planejado.

Assim, quando se pensa na gestão de um evento, o gestor deve 

valer-se dos conceitos da administração para aplicá-los de forma 

conveniente e adequada, ao ambiente em que os eventos acon-

tecem.
Fonte: José Eduardo de Souza Rodrigues, diretor superintendente da Office Brasil

Disponível em http://www.officebrasil.com/artigo.asp

Resumo
Apresentamos o que são e qual o objetivo dos eventos empresariais. Foram 

selecionados alguns tipos mais utilizados na rotina das empresas e institui-

ções, para que conheça o significado, e como são organizados.

Atividades de Aprendizagem
•	 Você já participou de um congresso ou debate? Comente com seus co-

legas e relacione o que você observou em relação à infraestrutura e nível 

dos expositores.
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Aula 12 - Tipos de Eventos 
 Empresariais II

Nesta aula, continuaremos abordando mais alguns tipos de eventos 

utilizados na área empresarial e institucional. Orientaremos sobre a 

organização de cada um deles. 

12.1  Principais tipos de Eventos    
 Empresariais II
•	 Exposição – é uma reunião que tem como objetivo divulgar produtos 

ou serviços. Pode também ser realizada na forma de mostra e/ou feira. 

•	 Feira – a exemplo de exposições, a feira tem por objetivo divulgar e tam-

bém vender produtos. Cada expositor organiza seu espaço denominado 

estande, para chamar a atenção do público e vender seus produtos. As 

feiras podem ser de ordem comercial, industrial ou puramente promo-

cional.

•	 Mostra – é um evento que tem como característica a divulgação. Assim 

como as feiras, neste evento os produtos são organizados pelos exposi-

tores em estandes. Normalmente, as empresas fazem doações de brindes 

com a logomarca do produto demonstrado.

•	 Salão – é amplo, fixo e visa apenas divulgar, embora apresente na atua-

lidade características das feiras. 

Organização: Feira, mostra, salão e exposição devem ser organi-

zados antecipadamente. E se forem de grande porte, o ideal é com 

um ano de antecedência. Definir o local e produtos que serão ex-

postos ou vendidos. Elaborar o material de divulgação, mapa com 

layout para venda dos estandes e enviar ao público-alvo. Depois 

de vendidos os espaços, começam os preparativos para abertura 

do evento, lista de autoridades, elaboração da programação das 

atividades paralelas ao evento.

Estande
Recinto reservado a cada partici-
pante de uma exposição ou feira.

Layout 
Desenho, plano, esquema.



•	 Fórum – é um evento no qual a exposição de ideias é feita com a presen-

ça de um coordenador. Sua característica é a discussão e o debate de um 

determinado assunto, e ao final do evento o coordenador expõe as deci-

sões finais para todo o grupo. Dependendo do número de participantes, 

este evento poderá acontecer em um ou mais dias.

•	 Mesa Redonda – é uma reunião com o objetivo de debater uma deter-

minada ideia. Os integrantes da mesa recebem orientação de um mode-

rador, que transmite as ideias da mesa aos demais participantes. Estes 

por sua vez, poderão se manifestar encaminhando, através do modera-

dor, perguntas para os integrantes da mesa.

Organização: O fórum e a mesa-redonda são similares na forma 

de organização. Ambos apresentam inicialmente os assuntos que 

serão debatidos; devem ter um mediador que controlará o tempo 

e os debates. Após definido o tema do evento, são elaborados os 

convites, divulga-se a data, horário e local. São convidados previa-

mente os componentes da mesa e do fórum. O evento pode ser 

realizado num auditório, mesa de reunião ou sala de aula, depen-

dendo da quantidade de participantes.

•	 Painel – este evento acontece sob a orientação de um moderador dos 

debates. O público apenas assiste, não cabendo o direito a perguntas.

•	 Palestra – é um evento de caráter expositivo e educativo, no qual há a 

presença de um palestrante que irá expor um determinado assunto. Ao 

final, os participantes poderão elaborar perguntas sobre o assunto trata-

do. Quando acontecem várias palestras este evento denomina-se Ciclo 

de Palestras.

Organização: Painel e palestras são eventos similares e podem ser 

organizados da mesma forma. É definido o tema, data, horário e 

local. São elaborados convites com antecedência para palestrantes 

e público-alvo. No dia do evento, é necessário apresentar os pales-

trantes e painelistas lendo o breve currículo de cada um. No caso 

do painel é indispensável à presença do moderador.
Painelista

Que faz parte do painel
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Não existe palestrista na língua portuguesa. Só palestrita ou pales-
trante. 

•	 Seminário – é um evento de caráter educativo. O assunto é exposto aos 

participantes do evento que ao final podem interagir fazendo pergun-

tas. 

•	 Simpósio – é um evento que acontece com a presença de expositores e 

um coordenador. Após as apresentações a plateia pode elaborar pergun-

tas e o coordenador as repassará aos expositores.

Organização: seminário e simpósio são eventos similares e podem 

ser organizados da mesma forma. O espaço pode ser um auditório 

ou sala de aula dependendo do número de participantes. Com o 

tema, data, horário e local decididos, elaboram-se os convites a 

serem enviados ao público-alvo com antecedência. É necessário 

providenciar as pastas, canetas, bloco para anotações, cerimonial 

e organizar o intervalo para o café. 

•	 Visita técnica – é uma reunião usada pelos meios empresariais para 

mostrar os sistemas, métodos, equipamentos e materiais a determina-

do segmento de público. O importante nessa reunião são os cuidados 

que devem ser tomados quanto à recepção, pois normalmente a visita 

acontece dentro da empresa ou a um local que pode ser um porto ou 

aeroporto ou estação aduaneira.

Organização: A instituição a ser visitada tem de ser contatada 

com antecedência, para isso agenda-se data, horário e objetivo 

da visita, divulgar para o público-alvo e providenciar um ônibus 

fretado. No dia da visita, é preciso acompanhar os participantes à 

empresa. 

 

•	 Workshop – é uma reunião de um determinado grupo de trabalho, na 

qual os especialistas sobre um assunto específico apresentam novas téc-

nicas ou novos temas para o público interessado. A duração é normal-

mente de um dia.

Palestrita 
Frequentador de palestra

Aula 12 – Tipos de Eventos Empresariais II



Organização: é organizado da mesma forma que encontro, pa-

lestra, seminário, congresso e simpósio.

Resumo
Conhecemos alguns tipos de eventos importantes utilizados pelas empresas 

e profissionais para se comunicarem, atualizarem e manterem relacionamen-

to com seus clientes e fornecedores.

Atividades de Aprendizagem
•	 Pesquise na internet, os eventos realizados do tipo seminários, encontros 

ou congressos direcionados ao público de eventos e verifique a sua pro-

gramação, local de realização e palestrantes. Depois escreva um comen-

tário quanto à divulgação desse evento.
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Aula 13 - Tipos de Eventos 
 Desportivos I

Nesta aula abordaremos alguns tipos de eventos esportivos mais 

conhecidos, bem como sua forma de organização. O técnico em 

eventos precisa conhecer essa categoria, visto que o Brasil sediará 

dois grandes eventos importantes como a copa do mundo e as 

olimpíadas.

13.1 Importância dos eventos esportivos
O Brasil é o país de futebol! Se você conhece essa frase pode perceber a 

importância que o esporte tem para o nosso país. A busca da glória, da con-

quista e do reconhecimento, faz parte da necessidade humana, não levando 

em conta o poder aquisitivo ou o contexto cultural das pessoas. Todos nós 

desejamos o sucesso. O mesmo acontece com os eventos esportivos. Desde 

o berço das Olimpíadas, temos no esporte uma plataforma para a realiza-

ção do sucesso. A influência grego-romana pode ser observada em diversos 

segmentos dos eventos esportivos atuais. No decorrer da história, os even-

tos esportivos ganharam um caráter cada vez mais comercial, que nos dias 

de hoje um evento só se justifica se possuir grande poder publicitário ou 

de rendimento financeiro sejam eles, pequenos eventos ou macro eventos. 

Atualmente, o esporte não é apenas uma atividade associada à saúde, bem 

estar, lazer, mas, também uma ferramenta para se alcançar o sucesso, reco-

nhecimento e alto rendimento. (PEREIRA, 2009, p. 7). 

13.2 Utilização dos eventos desportivos
Muitas empresas e instituições promovem eventos esportivos regularmente 

ou em datas comemorativas e incentivam a prática desportiva aos seus fun-

cionários como medida de promover a saúde e, consequentemente, melho-

rar a produtividade, pois funcionários saudáveis têm mais disposição para o 

trabalho.

13.3 Classificação dos Esportes
Se formos organizar um evento desportivo é importante conhecer as modali-

dades de esportes que podem ser praticadas e o modo como são praticadas.



Veremos agora a classificação do esporte em relação a prática e interação:

•	 Esportes individuais em que não há interação com o oponente: 
são atividades em que a atuação do atleta não necessita diretamente da 

colaboração de um colega nem pela ação direta do oponente.

•	 Esportes coletivos em que não há interação com o oponente: são 

atividades que requerem a colaboração de dois ou mais atletas, mas que 

o adversário não interfere na atuação do esportista.

•	 Esportes individuais em que há interação com o oponente: são 

aqueles em que os atletas se enfrentam diretamente, tentando em cada 

ato alcançar os objetivos do jogo evitando que o adversário o faça, po-

rém sem a colaboração de um companheiro.

•	 Esportes coletivos em que há interação com o oponente: são ativi-

dades nas quais os atletas, colaborando com seus companheiros de equi-

pe, enfrentam diretamente a equipe adversária, tentando em cada ato 

atingir os objetivos do jogo. A seguir apresentaremos alguns exemplos de 

esportes de acordo com a classificação. 
Fonte: http://www.efdeportes.com/efd71/esportes.htm

13.4 Eventos esportivos de impacto 
Os eventos esportivos possuem algumas características que beneficiam eco-

nomicamente o local onde é realizado. Por exemplo, muitos destes locais 

podem se tornar destinos turísticos, mesmo que apenas pelo período do 

evento.

Apresentaremos alguns eventos esportivos que impactam a economia dos 

países onde são realizados, visto que demandam profissionais qualificados 

tecnicamente em diversas áreas, para a sua organização e execução a fim de 

que atinjam o objetivo proposto.

Fórmula 1
Todo ano, a partir do mês de março, uma vez por mês, vemos aos domingos 

pela TV a corrida da fórmula 1. Na época do piloto brasileiro Ayrton Senna, 

o país inteiro ficava ligado na telinha para prestigiá-lo. Conhecido como 

grande prêmio é disputado em diversos países Este esporte já era disputado 

na Europa antes da segunda guerra. As corridas foram paralisadas; 

retornando oficialmente só em 1950, com o nome de Campeonato Mundial 

Impactar
(latim: impactu+ar) vtd – 1. 
Tornar impacto; arremessar, 
impelir; fazer chocar contra.
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de Fórmula 1. Inúmeras mudanças ocorreram desde então, tanto no que 

se refere aos modelos dos carros, quanto às normas de segurança. Após a 

morte do piloto Ayrton Senna e Roland Ratzenberger no grande prêmio de 

San Marino em 1994, mais mudanças ocorreram, desde regras e normas, 

alteração de circuitos, colocação de proteção, e até o material que se usava 

para confeccionar os capacetes, com o objetivo de aumentar a segurança 

dos pilotos. Durante o ano de 2011, serão disputados ao todo 20 grandes 

prêmios em diversos continentes: Ásia, Europa, Oriente Médio, Oceania, 

América.  Este evento é o que atualmente traz mais recursos financeiros 

para a cidade de São Paulo, cerca de R$ 250 milhões de reais e gera 15 mil 

empregos. 

Figura 13.1: Circuito de Interlagos, São Paulo 
Fonte: http://blogs.estadao.com.br

Curiosidade

Tabela 13.1: Pilotos com maior número de Campeonatos

Piloto Nacionalidade Campeonatos 

Michael Schumacher

Juan Manoel Fangio

Alain Prost

Ayrton Senna

Jack Brabham

Jackie Stewart

Nelson Piquet

Nick Lauda

Alberto Ascari

Emerson Fittipaldi

Fernando Alonso

Graham Hill

Jim Clark

Mika Hakkinen

Alemanha

Argentina

França

Brasil

Austrália

Escócia

Brasil

Áustria

Itália

Brasil

Espanha

Inglaterra

Escócia

Finlândia

7

5

4

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

Fonte: http://www.superspeedway.com.br/f_um/hist/f1_historia.asp

As bandeiras na Fórmula 1 são 
usadas com objetivos diferentes 
dependendo da sua cor. Conheça 
o que cada uma significa 
acessando o site:
http://f1incridible.blogspot.
com/2008/06/bandeiras-da-
frmula-1.html



Fórmula Indy
Não se sabe ao certo quando surgiu este esporte. Alguns dizem que foi 

em 1902; outros em 1909. Entre 1915 e 1916 surgiram muitas pistas que 

oportunizaram a organização de um campeonato a nível nacional nos Esta-

dos Unidos. Mas, alguns historiadores dizem que somente a partir de 1956 

o campeonato que passou a ser organizado pela USAC se firmou como 

competição organizada. Émerson Fittipaldi foi o primeiro piloto brasileiro a 

disputar essa categoria em 1984, e fez com que esta modalidade de esporte 

se tornasse conhecida e divulgada em nosso país. Hoje não é mais uma cate-

goria exclusiva dos americanos, pois tivemos provas realizadas em outros pa-

íses (Canadá, Austrália, Japão e Brasil). Em 2011, a Fórmula Indy foi sediada 

pela primeira vez no Brasil movimentando cerca de R$ 120 milhões de reais, 

sendo o 5º maior evento da cidade de São Paulo.

Fórmula Truck
Idealizada por Aurélio Batista Félix, proveniente de Santos (SP), que desde 

criança nutria uma paixão por caminhões. Elaborou um projeto denominado 

Fórmula Truck, e conseguiu apresentar em 1994 para a diretoria e imprensa 

do Autódromo de Interlagos (SP). No entanto, a Confederação Brasileira 

de Automobilismo (CBA) proibiu a exibição com caminhões, devido a um 

acidente ocorrido em 1987. Mesmo assim, Félix conseguiu uma liminar da 

justiça e preparou uma série de provas de caminhões, levando grande pú-

blico aos autódromos. Em vista disso, acabou conseguindo a liberação e 

homologação pela CBA para transformá-la em campeonato. Atualmente, 

competem 6 marcas de veículos com 24 pilotos e 14 equipes. Em 2008, Félix 

faleceu devido a complicações de uma cirurgia cardíaca. Sua mulher Neusa 

Navarro Félix ficou como presidente da categoria, se prepara para elevar o 

campeonato para o nível internacional. A Fórmula Truck é atualmente a ca-

tegoria mais popular do país, com recorde de público.

Para Saber Mais
A História do Automobilismo no Brasil teve início curioso. O pioneiro 

da aviação Alberto Santos-Dumont foi quem trouxe o primeiro 

automóvel para seu país, no ano de 1891. O detalhe é que esse 

automóvel foi utilizado mais para experimentos com a mecânica 

de motores do que para o próprio transporte; experimentos esses 

que culminaram no 14-BIS.

As atividades automobilísticas começaram em 1908 com o Conde 

Lesdain, um francês já famoso por seus feitos com seu Brasier no 

Marrocos e Argélia. O Conde fez a primeira viagem Rio de Janeiro 

USAC
 Sigla das palavras inglesas 
“United States Automobile 

Club” que significa “Clube do 
Automóvel dos Estados Unidos”.

Leia sobre os campeões da 
Formula Indy no link: http://
champcarbrasilnostalgia.

blogspot.com/2010/01/historia-
da-formula-indy.html
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- São Paulo, um percurso de 700 km entre picadas e estradas 

para carros de boi com duração de 45 dias. O primeiro brasileiro 

a percorrer um trajeto semelhante foi Antônio Prado Jr., no dia 16 

de abril de 1908. Sua equipe (de três pessoas) levou 37 horas entre 

São Paulo e Santos. 
Fonte: http://rcresportes.com.br/noticia/15/hist%C3%B3ria.html

Figura 13.2: Caminhão da Fórmula Truck 
Fonte: http://autozine.com.br

Curiosidade
Maria Cristina se junta a Débora Rodrigues. A Temporada 2011 da 

Fórmula Truck ainda não começou, mas as notícias já correm nos 

bastidores. Na famosa “dança das cadeiras”, que tradicionalmente 

acontece em todas as categorias, a F-Truck anuncia a chegada de 

mais uma mulher para compor o grid de largada: Maria Cristina 

Rosito. Ela irá integrar a DF Motorsport, equipe oficial da Ford, 

ao lado de Danilo Dirani. Maria Cristina Rosito, natural de Porto 

Alegre/RS, começou cedo sua carreira no automobilismo. Aos 11 

anos já pilotava motos e iniciou no Kart aos 14. Correu também 

de Turismo, além de Fórmula Chevrolet, e há 10 anos pilota 

protótipos. Em 1988, Maria Cristina conseguiu um feito incrível. 

Venceu duas corridas no mesmo dia em autódromos diferentes: 

Ganhou de Fórmula Ford em Guaporé/RS e de Turismo em Tarumã/

RS. “Pra mim vai ser um grande desafio. Correr de caminhão é 

algo totalmente novo na minha vida. Espero me adaptar bem e 

fazer boas corridas”, comentou.
Fonte: http://www.simtruck.com/home/formula-truck/327/mais-uma-mulher-na-f-truck.html

Aula 13 – Tipos de Eventos Desportivos I



Resumo
Aprendemos nesta aula sobre alguns tipos de eventos esportivos de grande 

público e importância para a economia dos países envolvidos e para os pro-

fissionais de eventos.

Atividades de Aprendizagem
•	 Pesquise com os colegas qual dos eventos estudados eles costumavam 

assistir, e o que acham da organização e apresentação dos mesmos.
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Aula 14 - Tipos de Eventos 
 Desportivos II

Nesta aula continuaremos abordando eventos esportivos de grande 

impacto para a economia local, pois tal conhecimento é de suma 

importância para a formação do técnico em eventos. 

14.1 Megaeventos Esportivos
Os eventos dessa envergadura demandam grande preparação, principal-

mente dos países que se candidatam a recebê-lo, pois precisam apresentar 

projetos de viabilidade para concorrer à eleição de país anfitrião, como foi o 

caso do Brasil que apresentou dois projetos: um para sediar a copa do mun-

do em 2014, e outro para sediar as olimpíadas em 2016. 

14.2 Jogos Pan-americanos
Em 1932, ocorriam os jogos centro americanos. Nesta ocasião foi proposta a 

realização de jogos pan-americanos para que todos os países do continente 

americano pudessem participar. Mas, devido à guerra, o evento foi cancela-

do. Os jogos só retornaram no dia 25 de fevereiro de 1951, em Buenos Aires 

na Argentina, com a participação de 21 países e 18 modalidades esportivas. 

O Brasil sediou em 2007 na cidade do Rio de Janeiro, com a participação de 

mais de cinco mil atletas provenientes de 42 países, e disputaram 28 moda-

lidades de esportes.

Figura 14.1: Logo do Pan 2007
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Rio2007.jpg



Curiosidade
Jogos Pan-americanos desde a criação

1951 - Buenos Aires (Argentina)

1955 - Cidade do México (México)

1959 - Chicago (EUA)

1963 - São Paulo (Brasil)

1967 - Winnipeg (Canadá)

1971 - Cali (Colômbia)

1975 - Cidade do México (México)

1979 - San Juan (Porto Rico)

1983 - Caracas (Venezuela)

1987 - Indianápolis (EUA)

1991 - Havana (Cuba)

1995 - Mar del Plata (Argentina)

1999 - Winnipeg (Canadá)

2003 - Santo Domingo (República Dominicana)

2007 - Rio de Janeiro (Brasil)
Fonte: http://www.suapesquisa.com/panamericanos/historia_dos_jogos.htm

14.3 Jogos Olímpicos 
Criado na Antiga Grécia, por volta dos anos de 2500 a.C, atletas de várias 

cidades gregas se reuniam e disputavam várias modalidades esportivas, tais 

como: corrida de cavalo, boxe, atletismo e pentatlo. Os vencedores recebiam 

coroa de louros originando a premiação aos vencedores, que foram substi-

tuídas por coroas ou buquê de flores, taças, ou bandejas de prata. Com a 

conversão do imperador Teodósio I ao cristianismo em 332 a.C, os jogos 

olímpicos foram proibidos. Somente no ano de 1896 foram retomados na 

cidade de Atenas, onde participaram 285 atletas de 13 países. Desde en-

tão, os Jogos Olímpicos tornaram-se o evento esportivo de maior dimensão 

mundial, pois envolve milhões de pessoas na sua preparação e edição. Isto 

se deve, porque o país sede pode receber os jogos uma única vez na sua 

história. Assim, o envolvimento da cidade e de seus habitantes é de suma 

importância para o legado que os jogos devem deixar depois de encerrados 

naquele país. Segundo Cashman (1999; 2002) 

(...) o envolvimento e compreensão da população é fundamental para 

que o evento em si possa deixar para a cidade um legado não só para 

os habitantes daquele momento como para as demais gerações que 

poderão usufruir da infraestrutura construída para essa finalidade. Isso 
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representa para a cidade candidata, além de uma infraestrutura míni-

ma, a necessidade de um projeto detalhado de edificação das instala-

ções ainda inexistentes, bem como da captação de recursos para esse 

fim.

A duração dos Jogos Olímpicos é somente de 17 dias, por isso o Comitê 

Olímpico Internacional (COI) avalia os investimentos realizados nas cidades 

candidatas ao evento, para que a comunidade possa se beneficiar desta 

realização. Conforme Bittencourt (1999), dentro do processo de seleção das 

cidades candidatas é levado em consideração alguns critérios tais como: 

1. Criação de um novo projeto olímpico

2. Repasse das instalações para a população

3. Apoio da população civil

4. Estrutura de turismo e de lazer

5. Preocupações e ações relativas ao meio ambiente

6. Mentalidade ecológica

7. Sistema de transporte urbano, interurbano e internacional

8. Facilidade de telecomunicações

9. Segurança: mobilidade e evasão

10. Raio de realização dos eventos, deslocamentos e trajeto público

11. Alinhamento do projeto urbano com o projeto olímpico

O Brasil passou por esta avaliação e con-

seguiu trazer para o ano de 2016, pela 

primeira vez na América do Sul, os Jogos 

Olímpicos. Esta oportunidade trará muitos 

recursos, gerará muitos empregos diretos e 

indiretos, principalmente para os profissio-

nais da área de eventos e turismo.
Figura 14.2: Olimpíadas 
Grécia Antiga
Fonte: http://blogandolimpiadas.
blogspot.com/



Curiosidade

Tabela 14.1: Países sede das Olimpíadas

1896 – Atenas (GRE)

1900 – Paris (FRA)

1912 – Estocolmo (SUE)

1920 – Antuérpia (BEL)

1924 – Paris (FRA)

1928 – Amsterdã (HOL)

1932 – Los Angeles (EUA)

1936 – Berlim (ALE)

1948 – Londres (GBR)

1952 – Helsinque (FIN)

1956 – Melbourne (AUS)

1960 – Roma (ITA)

1964 – Tóquio (JAP)

1968 – Cidade do México (MEX)

1904 – Saint Louis (EUA)

1908 – Londres (GBR)

1972 – Munique (ALE)

1976 – Montreal (CAN)

1980 – Moscou (URSS)

1984 – Los Angeles (EUA)

1988 – Seul (CDS)

1992 – Barcelona (ESP)

1996 – Atlanta (EUA)

2000 – Sydney (AUS)

2004 – Atenas (GRE)

2008 – Pequim (CHN)

2012 – Londres (GBR)

2016 – Rio de Janeiro (BR)

Fonte: http://www.quadrodemedalhas.com/olimpiadas/sedes-dos-
-jogos-olimpicos.htm

14.4 Copa do Mundo de Futebol
Historiadores descobriram que diversas culturas utilizavam o jogo de bola. 

Vestígios de jogos de bola podem ser encontrados na antiga China. Por 

exemplo, no período dos anos 3000 a.C. os militares, após participarem na 

guerra, chutavam as cabeças dos inimigos como se fossem bolas. Também 

no Japão antigo, foram encontrados vestígios de um jogo bem similar onde 

a bola era feita de bambu com 16 jogadores, 8 para cada lado. Temos tam-

bém relatos de jogos entre equipes chinesas e japonesas. Os gregos também 

não ficaram de fora, pois foram encontrados por volta do século I a.C um 

jogo chamado Episkiros, utilizado pelos militares que se dividiam em duas 

equipes e jogavam em um terreno retangular similar ao campo de futebol 

da atualidade. A bola era feita de bexiga de boi enchida com areia ou terra.  

Na Idade Média, aparece um esporte muito violento que permitia socos, 

rasteiras, pontapés, o que não é muito diferente do que vemos hoje, onde 

os times eram compostos por 27 jogadores com várias funções, tais como: 

sacadores e corredores. Na Itália, também apareceu um jogo similar chama-

do Gioco del Calcio que também tinha 27 jogadores, mas era praticado em 

praça pública e os jogadores tinham de levar a bola entre dois postes. Devido 

à violência e o grande barulho que causavam, acabou sendo proibido. Mas 

graça aos nobres da época, este jogo sofre alterações com mais regras e me-

nos violência. Por volta do século XVII, o jogo italiano chegou à Inglaterra, 

sendo o país que realmente sistematizou e organizou como um esporte, com 
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campo específico, medindo 120 a 180 metros, com arcos chamados gol, 

bola de couro enchida com ar. Na época, o jogo era praticado pelos nobres 

ingleses, mas pouco a pouco acabou se popularizando. A partir de então 

tivemos algumas regulamentações, tais como:

1848 - Definiu-se um único código de regras para o futebol na 

cidade de Cambridge.

1871 - Nasce a figura do goleiro, como sendo o único que 

poderia tocar a bola com as mãos. 

1875 - Foi estabelecida a regra de tempo para 90 minutos

1885 - Foi profissionalizado o futebol

1886 - Foi criado na Inglaterra a International Board, entidade 

cujo objetivo principal  era estabelecer e mudar as regras do 

futebol quando necessário

1888 - Foi fundada a Football League com o objetivo de 

organizar torneios e campeonatos internacionais

1897 - Uma equipe de futebol inglesa chamada Corinthians 

fez uma excursão fora da Europa, contribuindo para difundir o 

futebol em diversas partes do mundo.

1904 - Foi criada a FIFA (Federação Internacional de Futebol 

Association) que organiza até hoje o futebol em todo mundo

1907 - Foi estabelecido a regra de impedimento

1928 - O francês Jules Rimet após assumir o comando da FIFA 

cria a copa do mundo.

1930 - Primeira edição da copa do mundo de futebol realizada no 

Uruguai com apenas 16 seleções sagrando-se campeã e ficando 

com a taça Jules Rimet por quatro anos.
Fonte: http://www.quadrodemedalhas.com/olimpíadas/sedes-dos-jogos-olimpicos.htm
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Mas, afinal, como o Brasil se envolveu com este esporte? Tivemos como pre-

cursor o paulistano Charles Miller que foi estudar na Inglaterra, e lá conhe-

ceu este esporte. Ao retornar para o Brasil, em 1894, trouxe a sua bola de 

futebol e as regras do jogo. A primeira partida realizada no Brasil aconteceu 

em 1884, entre os funcionários de empresas inglesas da Companhia de Gás 

e a Companhia Ferroviária de São Paulo Railway. A partir de Miller, a história 

do futebol brasileiro, pode ser dividida em seis fases principais, implantação, 

difusão, popularização, transição, afirmação e, finalmente a atual.

A primeira fase da implantação vai até 1910, caracterizando-se pela fun-

dação dos primeiros clubes: o São Paulo Atlethic Club (1888), Associação 

Atlética Mackenzie College (1898), Sport Club Internacional e Sport Club 

Germânia (1899), e Club Atlético Paulistano (1900).

Desde então, nosso país se destacou recebendo a primeira copa realizada 

no ano de 1950, perdendo o título para o Uruguai no Maracanã por (2x1). 

Novamente sediaremos a copa no ano de 2014.

Para conhecer melhor Charles 
Miller e sua importância no 
Futebol acesse o link http://

educacao.uol.com.br/biografias/
charles-william-miller.jhtm

Figura 14.3: Logotipo Copa 2014
Fonte: http://fica-dica.com/ 

Curiosidade
Copas que o Brasil Venceu
1958 na SUÉCIA

1962 no CHILE

1970 no MÉXICO

1994 nos ESTADOS UNIDOS

2002 na COREIA DO SUL e JAPÃO
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Resumo
Foram abordados, nesta aula, os megaeventos esportivos e, portanto, de 

grande impacto para a economia mundial, tais como: os jogos pan-america-

nos, as olimpíadas e a copa do mundo de futebol.

Atividades de Aprendizagem
•	 Qual dos três eventos abordados nesta aula você costuma acompanhar? 

E por quê? Pesquise também as respostas de seus colegas.
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Aula 15 - Tipos de Eventos Religiosos

Nesta aula, abordaremos alguns tipos de eventos religiosos, visto 

ser um dos segmentos que mais cresce, e que também causam 

impactos na economia do local onde são realizados estes eventos.  

15.1 Importância dos eventos religiosos
Não importa qual seja sua religião, os eventos religiosos movimentam a eco-

nomia do nosso país e crescem a cada ano. Por isso merecem a atenção 

do profissional de eventos. Este segmento ao lado do Turismo Cívico, do 

Turismo Étnico e do Turismo Místico e Esotérico, é um dos maiores nichos do 

turismo cultural no Brasil. 

Segundo a Confederação Nacional do Município, os eventos religiosos ca-

racterizam-se pela movimentação turística decorrente da busca espiritual e 

da prática religiosa em espaços e eventos relacionados às religiões institucio-

nalizadas. O Ministério do Turismo (MTur) fez um mapeamento do Evento 

de Turismo Religioso no Brasil e identificou que 344 municípios brasileiros 

possuem oferta dessa categoria. Desses, 177 possuem calendário de eventos 

religiosos. O levantamento também identificou 96 produtos turísticos pron-

tos para comercialização, de norte a sul do país. 

Com isto, observamos que mesmo com a exigência do mercado globalizado, 

onde empresas, instituições e profissionais necessitam estar atentos às mu-

danças, as novas tecnologias e tendências de mercado, o homem do século 

XXI retorna para a busca espiritual com o objetivo de integrar-se como ser 

completo. Devido a isso, houve um grande aumento de eventos nesta área, 

tanto para o catolicismo como para o protestantismo e outras religiões. 

Passaremos a conhecer alguns tipos de eventos nesta área e a importância 

para a economia local. 

•	 Conclave: do latim cum clave que significa “com chave”. É a reunião na 

qual os cardeais fazem reclusão total para a eleição do Papa. Os cardeais 

permanecem incomunicáveis de qualquer interferência externa até que 

haja um novo Papa escolhido.
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Figura 15.1: Conclave
Fonte: http://www.britannica.com

•	 Concílio: é uma reunião de autoridades eclesiásticas da Igreja Cristã que 

tem por objetivo discutir e deliberar questões pastorais, de doutrina, da 

fé e dos costumes ligados a moral. Os concílios podem ser ecumênicos, 

plenários, nacionais, provinciais ou diocesanos, consoante o âmbito que 

abarquem.

Para saber mais 
O Concílio de Trento, presidido pelo Papa Paulo III, iniciou-se em 

1545 na cidade italiana de Trento, cuja finalidade é encontrar 

respostas para os problemas colocados pelos protestantes e 

pelos humanistas. Das conclusões saídas do Concílio de Trento 

destacam-se a centralização de poderes no Papa que passa a ser 

considerado como “Pastor Universal da Igreja” sendo-lhe atribuída 

toda a supremacia em matéria de dogmas e de disciplina. Por 

outro lado, foram estabelecidas diversas normas para evitar abusos 

e luxos do clero. Em suma, o Concílio de Trento conferiu à Igreja 

Católica um aspecto mais centralizador e autoritário, constituindo 

uma importante ação reformadora a fim de limitar os abusos e a 

degradação dos costumes e impedir o avanço do protestantismo. 
Fonte: http://www.notapositiva.com/dicionario_historia/conciltrento.htm. 

•	 Romaria: quando alguém, por livre disposição e sem pretender recom-

pensas materiais ou espirituais, viaja a lugares sagrados, feita por um 

grupo a uma igreja ou local considerado santo, seja para pagar promes-

sas, agradecer ou pedir graças, ou simplesmente por devoção, podendo 

ser feita a pé ou em veículos. O nome é uma referência a cidade do Papa, 

Roma.
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Para saber mais 
Perde-se no tempo a origem das peregrinações, viagens realizadas 

por pessoas de fé a lugares considerados santos ou de devoção. 

É muito difícil precisar quando elas surgiram, mas sabemos que 

esses deslocamentos já existiam muito tempo antes do surgimento 

do cristianismo. Povos da Antiguidade, como os mesopotâmios, 

persas, gregos e egípcios, já tinham o hábito de peregrinação, 

afirma o historiador André Chevitarese, da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ). Um dos principais centros de peregrinação no 

mundo antigo era o santuário do deus Apolo, em Delfos, na Grécia, 

que recebia milhares de devotos todos os anos. No cristianismo, 

podemos dizer com segurança que as peregrinações começaram já 

a partir do primeiro século da era cristã. Naquela época, todo mundo 

que podia, visitava à Terra Santa, em Jerusalém, para conhecer os 

lugares onde suas lideranças viveram, diz Chevitarese. No século IV, 

o calendário romano listava 29 centros de peregrinação. Hoje, os 

mais importantes são: Jerusalém, Roma, Santiago de Compostela/

Espanha e Fátima/Portugal. Uma das maiores peregrinações 

realizadas no planeta tem como protagonistas os seguidores do 

Islã. Todos os anos, milhões de devotos de Maomé visitam a cidade 

sagrada de Meca, na Arábia Saudita. Essa viagem é considerada 

obrigatória e deve ser feita pelo menos uma vez na vida pelos 

adeptos do islamismo. 
Fonte: http://vidasimples.abril.com.br/100respostas/conteudo_258578.shtml.  

•	 Peregrinação: é a visita a lugares 

sagrados para cumprir promessas 

ou votos anteriormente feitos a di-

vindades ou a espíritos bem aven-

turados. Uma peregrinação pode 

ser feita por uma pessoa ou por 

várias.

Figura 15.2: Peregrinação à Fátima 
em Portugal
Fonte: www.paroquiabenedita.org
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•	 Penitência: é quando uma pessoa está empenhada em redimir-se de 

suas culpas ou de seus pecados, de forma livre ou por conselho de líde-

res religiosos, vai a locais sagrados ou a outros lugares, em espírito de 

arrependimento. Fazendo jejuns e castigando a si mesmo por uma falta.

Resumo
Conhecemos alguns tipos de eventos religiosos e a importância para a eco-

nomia local.

Atividades de Aprendizagem
•	 Você já participou de algum evento religioso? Comente o tipo do evento; 

onde foi realizado; número de participantes e o que tinha de atrativo.
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Aula 16 - Tipos de Eventos 
Religiosos no Brasil

Vimos na aula anterior os diversos tipos de eventos religiosos. 

Nesta, passaremos a conhecer os principais eventos religiosos do 

nosso país, por região. 

16.1 Eventos Religiosos no Brasil
Atualmente, vivemos numa época em que cada vez menos as pessoas acre-

ditam que a fé move montanhas, e mesmo assim cresce o número de pesso-

as que se movem pela fé, principalmente nas férias e feriados prolongados. 

Nesses períodos, enquanto alguns preferem as praias mais badaladas, mui-

tos se retiram para reflexões mais introspectivas, em busca de suas verdades 

interiores e aprimoramento espiritual. 

O clima místico de um recanto da natureza ou de um espaço tido como sa-

grado costuma ajudar nesse objetivo, não é verdade? Em qualquer parte do 

mundo, as cidades religiosas atraem visitantes em busca de experiências que 

despertem seus sentimentos de fé e esperança. 

No Brasil não poderia ser diferente, além de sermos o país com maior núme-

ro de praticantes da fé católica do planeta, temos inúmeras manifestações 

desta e de outras religiões que, misturadas à nossa cultura se transformam 

em verdadeiros espetáculos de devoção, conseguindo mobilizar milhares de 

pessoas.

Você, como técnico em eventos, precisa conhecer a capacidade e a deman-

da deste setor, pois poderá ser contatado para realizar uma caravana ou 

peregrinação para um desses eventos ou para participar na organização dos 

mesmos.

16.2  Cidades de interesse turístico para  
 eventos religiosos no Brasil 
O turismo religioso é tradicional em nosso país, segundo a Empresa Brasileira 

de Turismo (Embratur), “existem cerca de 15 milhões de brasileiros viajando 

anualmente em busca de lugares e templos religiosos”. 



Transladar
Mudar, transferir, transportar.
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A Embratur também divulgou a lista das cidades brasileiras de maior inte-

resse desta forma de turismo: Juazeiro do Norte (Ceará), Nova Trento (Santa 

Catarina), Belém do Pará (Pará) e Aparecida do Norte (São Paulo).

16.3 Eventos Religiosos por Região
Passaremos a conhecer os eventos religiosos de maior destaque no país 

através dos costumes e separados por região. 

16.3.1 Região Norte:
•	 Círio de Nossa Senhora de Nazaré (Belém/PA)
A festa começa no segundo domingo de outubro e dura 15 dias. É uma 

enorme manifestação religiosa que atrai pessoas de diferentes partes do Bra-

sil e do mundo. Na véspera do grande dia, pela manhã, acontece a Romaria 

Fluvial do Círio de Nazaré, com a imagem da santa saindo de barco da Vila 

de Icoaraci, até o porto de Belém e a noite a transladação, uma procissão 

noturna, em que o povo conduz a imagem de Nossa Senhora de Nazaré 

desde a capela do Colégio Gentil Bittencourt até a Catedral Metropolitana 

de Belém (Igreja da Sé). Tem a participação de mais de um milhão de fiéis. É 

a maior manifestação religiosa católica do Brasil.

Figura 16.1: Círio de Nazaré
Fonte: http://redentornet.blogspot.com
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•	 Procissão Fluvial de São Pedro (Manaus/AM)
A procissão em homenagem ao padroeiro dos pescadores percorre o Rio 

Negro e reúne 50 mil pessoas. Um concurso premia o barco mais enfeitado. 

É realizada no dia 29 de junho há mais de 50 anos.

•	 Procissão de Nossa Senhora da Conceição (Manaus/AM)
A festa homenageia a padroeira do Amazonas e reúne 70 mil pessoas na 

missa campal e na procissão. O percurso da procissão começa na Avenida 

Sete de Setembro, em frente à Catedral da santa, e passa pelas avenidas 

Joaquim Nabuco, Dez de Julho e Eduardo Ribeiro, onde um bispo realiza a 

missa campal. É comemorada no dia 8 de dezembro. 

•	 Romaria do Senhor do Bonfim (Natividade/TO)
A maior festa do estado de Tocantins que atrai mais 60 mil romeiros para 

o povoado de Bonfim, a 22 quilômetros da cidade de Natividade. Vários 

pagadores de promessa atravessam a pé este trecho para depositar as suas 

oferendas aos pés da imagem do santo. É realizada de 7 a 17 de agosto. O 

ponto alto das comemorações ocorre no dia 15, com a celebração da missa 

campal, em louvor ao santo do Bonfim, no dia 16 com uma homenagem a 

Nossa Senhora da Conceição e no dia 17 acontece a missa dos romeiros. As 

homenagens ao Senhor do Bonfim tiveram início em 1932.

16.3.2 Região Nordeste
•	 Romaria de Bom Jesus da Lapa (Bom Jesus da Lapa/BA)
Mais de 700 mil romeiros vão a Bom Jesus da Lapa. O santuário da cidade 

fica em uma das 15 grutas do lugar. É comemorada a 28 de julho a 6 de 

agosto. É a segunda maior festa religiosa católica do Brasil. A cidade é o 

terceiro maior ponto de peregrinação católica do país, ficando atrás apenas 

de Juazeiro do Norte e Aparecida do Norte.

•	 Festa do Bonfim (Salvador/BA)
Acontece no segundo domingo de janeiro, depois do Dia de Reis. Mas o 

ponto alto das festividades acontece na quinta-feira pela manhã, antes do 

domingo do Bonfim. Cerca de 200 baianas, vestidas a caráter, lavam a es-

cadaria da igreja do Bonfim com água perfumada. Este ato é conhecido 

como a Lavagem do Bonfim. A lavagem festiva tem a participação de segui-

dores do catolicismo, umbanda e candomblé. Todos se vestem de branco e 

percorrem 8 km em procissão, desde o Largo da Conceição até o Largo do 

Bonfim. Terminada a parte religiosa, a festa continua no Largo do Bonfim, 

com batucadas, danças, barracas de bebidas e comidas típicas. É o maior 

acontecimento religioso de Salvador. 

Aula 16 – Tipos de Eventos Religiosos no Brasil



Esta festa conta com 
investimentos que podem 
variar de 5 a 9 milhões, as 

festas juninas atraem fortes 
patrocinadores como Petrobras, 

Bradesco, Banco do Brasil, 
Hipercard, Avon, Bic, Havaianas, 

entre outros. 
Fonte: http://tempose 

movimentos.com.br/índex.php/
agencias/eventos-tematicos/

eventos
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Figura 16.2: Baianas lavando as escadarias 
do Bonfim
Fonte: http://vilamulher.terra.com.br

•	 Festa do Padre Cícero (Juazeiro do Norte/CE)
Temos a festa de Nossa Senhora das Candeias no dia 2 de fevereiro e a festa 

da padroeira da cidade a Nossa Senhora das Dores em setembro. Mas a mais 

tradicional é a Festa do Padre Cícero. Mais de 50 mil fiéis participam dela. 

Esta é a terceira maior romaria do País, que acontece no dia 2 de novembro, 

quando visitam o túmulo do padre Cícero. É realizada nos dias 1 e 2 de no-

vembro. Todo ano Juazeiro recebe mais de um milhão de visitantes para as 

romarias.

•	 Festa de São João (Campina Grande/PB)
É um evento anual realizado pela Prefeitura de Campina Grande. Trata-se de 

uma festa junina que comemora os dias de São João através de quadrilhas e 

comidas típicas. Intitulado o maior São João do mundo, a festa recebe mais 

de um milhão de turistas. É comemorada durante todo o mês de junho. 

•	 Festa de São João (Caruaru/PE)
É comemorada durante todo o mês de junho. A cidade recebe 400 mil tu-

ristas. Todas as sextas e sábados, do mês de junho, sai de Recife o Trem do 

Forró em direção a Caruaru. A cidade é conhecida como a capital do forró. 

Figura 16.3: Festão de São João
Fonte: www.festanarede.com.br 
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•	 Encenação da Paixão de Cristo (Brejo da Madre de Deus/PE)
Considerado o maior espetáculo do mundo de teatro ao ar livre; dura 2h30, 

e participam 500 atores na encenação dos últimos dias da vida de Jesus Cris-

to. Durante os 8 dias de apresentação, 80 mil pessoas assistem à peça em 

9 palcos, construídos na Cidade Teatro Nova Jerusalém, que retratam fiel-

mente a antiga cidade de Jerusalém. A construção é uma réplica da cidade 

sagrada, com lagos artificiais, muralha com três metros de altura e 12 torres 

de pedra. Este teatro é considerado o maior do planeta. A peça é realizada 

todo ano durante a Semana Santa na Páscoa.

16.3.3 Região Centro oeste
•	 Procissão do Fogaréu (Goiás/GO)
É a encenação da perseguição de Cristo pelos romanos. Tem início na quar-

ta-feira de trevas, a procissão se inicia à meia-noite da quinta-feira santa com 

a iluminação pública apagada e ao som de tambores. Cerca de 80 mil pes-

soas acompanham a procissão em que fiéis se vestem de guardas romanos e 

empunham tochas. Acontece na Semana Santa da Páscoa.

•	 Cavalhadas de Pirenópolis (Pirenópolis/GO)
De origem portuguesa, trata-se de uma representação das lutas entre cris-

tãos, liderados pelo imperador Carlos Magno, e os mouros. Essas lutas acon-

teceram durante a ocupação moura na Europa, quando os cristãos eram 

forçados a aderir ao maometismo. Na festa, são dois exércitos com 12 cava-

leiros cada que durante três dias se apresentam a tarde no Campo das Ca-

valhadas encenando a luta ricamente ornados e com belíssimas coreografias 

equestres. Atrai mais de 100 mil visitantes à cidade. Acontece após os feste-

jos da Festa do Divino Espírito Santo. Tem como data culminante o Domingo 

do Divino, 50 dias após a Páscoa e primeiro dia das Cavalhadas. 

Figura 16.4: Cavalhadas
Fonte: www.superbullbrasil.com.br
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•	 Festa do Divino Pai Eterno (Trindade/GO)
Mais de 600 mil fiéis vão ao Santuário do Divino Pai Eterno, onde adoraram 

uma medalha de barro que representa a Virgem Maria. Durante as festivida-

des acontecem diversas missas, batismos, confissões, novenas e romarias. A 

festa dura dez dias, tem início no último final de semana de junho.

16.3.4 Região Sudeste
•	 Festa de São Sebastião (Rio de Janeiro/RJ)
Mais de 40 mil pessoas comemoram no dia 20 de janeiro o padroeiro da 

cidade com o Auto de São Sebastião, em que 30 artistas encenam a vida 

do santo. Na festa acontecem várias missas, queima de fogos e shows com 

samba.

•	 Semana Santa em Paraty (Paraty/RJ)
Na Sexta-Feira Santa são abertos os passos da Paixão, pequenos altares em-

butidos nas paredes de casas e igrejas representando a Via Sacra. Na quinta-

-feira, acontece a Procissão do Fogaréu, que simboliza a prisão de Cristo. A 

festa é celebrada com procissões e cerimônias religiosas tradicionais. Acon-

tece na Semana Santa da Páscoa.

•	 Festa do Divino (Paraty – RJ)
A festa do Divino Espírito Santo dura 10 dias; reúne 30 mil pessoas. Ho-

menageia a terceira pessoa da Santíssima Trindade, por isso a cor vermelha 

domina a comemoração, e uma pomba branca simboliza o Divino. O ponto 

alto é o sábado e domingo de Pentecostes. A festa acontece 50 dias depois 

da Páscoa.

Figura 16.5: Festa do Divino
Fonte: www.cairucu.org.br
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Matraca
Instrumento de música usado 
na Igreja católica, na Semana 
Santa, quando não é permitido 
o toque de campainha durante 
atos litúrgicos.

•	 Festa de Nossa Senhora Aparecida (Aparecida do Norte/SP)
Esta é uma das festas mais conhecidas e tradicionais do país. Mais de 300 

mil peregrinos participam da festa da padroeira do Brasil. Durante todo o dia 

são celebradas missas na Basílica de Aparecida que é o terceiro maior templo 

católico do mundo. O evento acontece de 3 a 12 de outubro. No último dia, 

há um grande show pirotécnico (fogos de artifício) ao amanhecer. 

•	 Festa de Nossa Senhora Achiropita (São Paulo/SP)
A festa, no tradicional bairro Bexiga, é tipicamente italiana e é organizada 

pela paróquia do bairro. Cerca de 150 mil pessoas participam das novenas, 

missas, procissões e quermesses. O ponto alto da festa são as barracas com 

comidas italianas típicas. É realizada durante todos os finais de semana do 

mês de agosto.

Figura 16.6: Festa Nossa Senhora Achiropita
Fonte: http://farm5.static.flickr.com

16.3.5 Região Sul
•	 Gramado Aleluia (Gramado/RS)
Cerca de 80 mil pessoas participam de procissões, missas e concertos de 

orquestra e coral. É feita com carros temáticos que retratam a Páscoa de 

Cristo. Mais de 600 pessoas vestidas de monges, ao som de matracas, ca-

minham com passos marcados pela Avenida Borges de Medeiros. Nos car-

ros, os atores representam os momentos finais de Cristo e sua Ressurreição. 

O último carro, que representa o Cristo Ressuscitado, é acompanhado por 

crianças vestidas de anjos que entoam canções de Aleluia. Ao final da carre-

ata é feita adoração individual do Senhor Morto, dentro da igreja matriz. A 

participação é aberta. Acontece na Semana Santa.

•	 Festa de Nossa Senhora do Pilar (Antonina/PR)
A festa começou com a devoção de duas irmãs. Hoje, 30 mil pessoas visitam 

a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar, construída no século XVIII. As fes-

tividades contam com procissões, missas e bênçãos aos fiéis. É realizada de 

6 a 17 de agosto.

Aula 16 – Tipos de Eventos Religiosos no Brasil
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•	 Festa de Nossa Senhora do Pilar (Antonina/PR)
A festa começou com a devoção de duas irmãs. Hoje, 30 mil pessoas visitam 

a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar, construída no século XVIII. As fes-

tividades contam com procissões, missas e bênçãos aos fiéis. É realizada de 

6 a 17 de agosto.

Figura 16.7: Festa Nossa Senhora do Pilar
Fonte: http://1.bp.blogspot.com

•	 Madre Paulina Festa de Santa Paulina (Nova Trento/SC)
Com a santificação de Madre Paulina, o número de fiéis que visitam a capital 

catarinense atualmente é de 20 mil por mês. A visitação acontece durante 

todo o ano.

•	 Encenação da Paixão de Cristo (Curitiba/PR)
O espetáculo “Vida, Paixão e Morte de Jesus Cristo”, é encenado há 25 anos 

pelo Grupo Lanteri. Desde 1991, a apresentação é feita na Pedreira Paulo 

Leminski, num grande cenário a céu aberto, para um público aproximado de 

25 mil espectadores. Acontece na Semana Santa.

Figura 16.8: Encenação Paixão de Cristo
Fonte: http://suplementocultural.blogspot.com/
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•	 Festa de Nossa Senhora dos Navegantes (Porto Alegre/RS)
A imagem da santa parte da Igreja do Rosário, carregada por fiéis que vão 

a pé até a Igreja dos Navegantes. Paralelamente, há uma procissão fluvial 

promovida pelos pescadores. É realizada no dia 2 de fevereiro de cada ano.

Resumo
Nesta aula estudamos sobre os eventos religiosos no Brasil, por região, onde 

verificamos o número de pessoas que participam e o período em que são 

realizados.

Atividades de Aprendizagem
•	 Pesquise na sua cidade ou região qual é o evento religioso celebrado. 

Analise o público participante em número de pessoas e qual o impacto 

desse evento no comércio local.
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Aula 17 - Tipos de Eventos Culturais

Nesta aula estudaremos alguns tipos de eventos culturais e sua 

importância para a comunidade no qual se inserem. O técnico 

em eventos poderá utilizar as apresentações culturais como 

complemento para qualquer evento, pois agradam a um grande 

número de pessoas e público-alvo.

17.1 Introdução
Você já percebeu que atualmente profissionais e empresários vivem sobre-

carregados e sob pressão para atender às necessidades do mercado e atingir 

metas e objetivos das empresas? E também precisam estar sempre se atua-

lizando e pesquisando tendências e novas tecnologias?  Por isso, procuram 

em seu momento de lazer ou férias familiares, participar de eventos culturais 

para, além de adquirir e assimilar novos conhecimentos, conquistar um mo-

mento de tranquilidade e relaxamento físico e mental. 

Mas, afinal o que é cultura? Existem mais de 100 definições do que é cultura, 

mas em síntese são práticas, ações, valores, comportamentos, regras morais, 

instituições que identificam uma sociedade, também envolvem aspectos da 

vida social como a produção da arte, folclore, mitologia, saberes e costumes. 

A Constituição Brasileira traz em seu artigo 216, a seguinte definição:

Constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material 

e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 

referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos for-

madores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

I. as formas de expressão;

II. os modos de criar, fazer e viver;

III. as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

IV. as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 

destinados às manifestações artístico-culturais;



V. os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, ar-

tístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

Com isso, além das formas de expressão e criação, os monumentos, edifícios 

históricos e obras de artes também constituem a cultura de um povo.

17.2 Público-alvo e Objetivo
Quando se fala de eventos culturais pensamos em um público-alvo com cer-

to poder aquisitivo, o que infelizmente não atinge à maioria da sociedade, 

pois em geral são estudantes, profissionais, empresários que procuram por 

este tipo de eventos e tem interesse em promovê-los e patrociná-los. Muitas 

instituições se interessam por um retorno financeiro. O Estado se preocupa 

em promover a cultura e, por isso, faz diversos eventos culturais pelo país, 

com entrada franca para que todos tenham acesso. Conforme o quadro 

abaixo, eventos culturais envolvem vários aspectos.

- O maior atrativo para os turistas 
culturais.

- Representa uma cultura através de 
uma série de elementos, imagens, 
objetos e símbolos.

- Mostra a identidade cultural de 
um grupo humano.

- Sítios históricos e naturais (ex.: 
centros.

- Museus, Monumentos.

- Sítios arqueológicos.

- Atraem visitantes pelo seu atrativo 
histórico, artístico ou literário.

- Lugares de acontecimentos como 
batalhas, revoluções etc.

- Lugares que recordam a vida 
de artistas ou intelectuais (ex.: o 
Salzburgo de Mozart). 

- Servem para alargar as estadias 
dos turistas.

- Ópera, dança, teatro, música, etc.

- Festivais famosos: Vilar de Mouros 
(Portugal), Edimburgo etc.

- Teatros como a Scala de Milão, a 
Ópera de Viena ou Sidney etc.

1) Patrimônio cultural: 2) Lugares de recordação e 
memórias: 3) Arte:

Fonte: adaptado de PÉREZ, Xerardo Pereiro.

Apresentaremos alguns tipos de eventos culturais que o técnico em eventos 

poderá organizar ou participar.

17.3 Recital
Você sabe o que é um recital? É uma audição de música vocal ou instrumen-

tal dada geralmente por um solista, podendo ser recital de canto, de piano, 

de poesia, qualquer audição artística.

Quadro 17.1 - Aspectos dos Eventos Culturais
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Figura 17.1: Recital
Fonte: http://bloguidonoleari.blogspot.com

17.4 Concerto
De acordo com o dicionário de língua portuguesa, a definição de concerto: 

Música, composição sinfônica que tem por característica essencial a oposi-

ção entre a orquestra e um ou diversos solistas, cuja virtuosidade se põe em 

relevo, sessão musical, harmonia de sons, ou vozes. 

O concerto é um dos gêneros mais importantes da música erudita. Nor-

malmente divide-se em três partes, sendo que a segunda música é lenta. A 

principal característica de um concerto é a melodia de um instrumento so-

lista, com o acompanhamento orquestral. Por exemplo, num concerto para 

violino, o violinista se destaca diante de uma orquestra. Existem também, 

os concertos para dois e até três solistas, conhecidos respectivamente como 

concerto duplo e concerto triplo.

Erudita
Pessoa que tem sede de 
aprender, sempre. Para ela, o 
mundo é uma grande escola; 
que revela muito saber, estilo 
vasto e variado. 

Figura 17.2: Concerto
Fonte: www.fja.rn.gov.br
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17.5 Ópera
É uma peça teatral cantada, com acompanhamento orquestral. Surgiu no 

final do século XVI, em Florença, na Itália, como tentativa de recriar a tragé-

dia grega. Divide-se em duas categorias: a ópera séria ou melodramática e 

a cômica ou bufa. 

As primeiras óperas Dafne, de 1597, e Euridice, de 1600, foram compostas 

por Peri, versando sobre temas da mitologia grega. Dentre os maiores com-

positores operísticos destacam-se: na Itália, Scarlatti, Rossini, Bellini, Doni-

zetti, Verdi e Puccini; na França, Lully, Rameau, Gounod, Bizet e Massenet; 

na Alemanha, Gluck, Weber e Wagner; na Áustria, Mozart; na Inglaterra, 

Handel; na Rússia, Glinka, Mussorgsky e Borodin. 

Fonte: www.musicaeadoracao.com.br

Exemplos de Óperas Famosas
•	 Carmen - de Bizet

•	 Aída - de Verdi

•	 Guilherme Tell - de Rossini

•	 Flauta Mágica - de Mozart

•	 La Gioconda - de Amilcare Ponchielli 

•	 O Barbeiro de Sevilha - de Gioacchino Rossini 

•	 Cavalleria Rusticana - de Pietro Mascagni

 

Figura 17.3: Ópera Carmem
Fonte: http://gozonews.com
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Curiosidade
Música Barroca: substituiu o estilo renascentista após o século 

XVII e dominou a música europeia até cerca 1750. Era elaborada e 

emocional, ideal para integrar-se a enredos dramáticos. A ópera era 

a mais importante novidade em forma musical, seguida de perto 

pelo oratório. A música italiana barroca atingiu o auge com as 

obras de Antônio Vivaldi. O início do século XVIII foi marcado por 

dois grandes compositores: Bach e sua família que era composta 

de 50 músicos que atuaram do século XVI. Dos 50 membros desta 

família, Johann Sebastian foi o seu maior representante. Foi com 

ele que a música barroca atingiu o seu ponto culminante. Haëndel 

desenvolveu-se na Inglaterra, compôs peças musicais de vários 

gêneros, sobretudo um grande número de oratórios, no qual seu 

estilo se caracteriza pela grandiosidade. 
Fonte: Adaptado de: http://cultura.portaldomovimento.com/breve_historia_da_musica.html

17.6 Vernissage
Chama-se Vernissage a inauguração de uma exposição de arte. Termo fran-

cês que significa envernizamento. Passou a ser usado desde 1910, e se aplica 

ao verniz que os pintores passavam sobre as telas, como camada protetora, 

antes de começar a exposição. É um evento bem concorrido e geralmen-

te fechado, pois as pessoas convidadas são selecionadas previamente entre 

pessoas de interesse do autor das obras e críticos de arte e a imprensa. 

Geralmente é oferecido um coquetel, após a abertura e visita aos quadros. 

Figura 17.4:  Vernissage
Fonte: http://artspassion.asso.fr

17.7 Lançamento de livros
É um evento realizado pelo autor ou pela editora, geralmente em uma livra-

ria que é a mesma encarregada de vender os livros, podendo também ser 

realizado em um hotel, associação, universidade ou restaurante. Os convites 

somente são enviados depois que o autor e a editora selecionaram as pes-

Aula 17 – Tipos de Eventos Culturais



soas que serão convidadas. É necessário  providenciar cópias da obra para 

venda no local. É preparada uma mesa para autógrafos do autor e após a 

abertura, pode servir um coquetel, com vinhos e champagne.

Figura 17.5: Lançamento de livro
Fonte: Acervo da autora

Resumo
Estudamos nessa aula alguns importantes eventos culturais, seus significa-

dos e estrutura.

Atividades de aprendizagem 
•	 Conheça a história do Teatro Colón, da Argentina. Este teatro tem gran-

de importância para a cultura latino-americana, principalmente para a 

América do Sul onde grandes espetáculos são apresentados, além de ser 

uma grande escola de arte. Acesse o site: http://www.teatrocolon.
org.ar/por/index.php?id=historia2. Comente com os colegas de te-

lessala e anote suas observações:
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Aula 18 - Tipos de Eventos Temáticos

Nesta aula estudaremos alguns tipos de eventos temáticos que 

podem ser organizados por empresas, instituições privadas ou 

públicas. Conhecer eventos temáticos é importante para o técnico 

em eventos, pois poderá ocorrer como atividade social pertencente 

a eventos de diversas categorias ou somente como uma festa de 

confraternização.

18.1 Introdução
Os eventos temáticos têm crescido cada vez mais e são amplamente utili-

zados por empresas nas festas de final de ano para confraternização dos 

funcionários ou em lançamento de produtos para clientes, jantar de forma-

turas, encerramento de convenções e congressos. Segundo o Boletim de 

Desempenho Econômico do Turismo, divulgado em 29 de março de 2011, 

esclarece que: 

O segmento de Parques Temáticos e Atrações Turísticas apresentou ex-

pansão do faturamento no 4º trimestre de 2010, em relação ao mesmo 

trimestre do ano anterior: 80% de assinalações de crescimento, contra 

20% de redução – saldo de respostas de 60% com variação média de 

17,5%.Este resultado foi favorecido pela elevação dos preços em 85% 

do mercado pesquisado, enquanto 15% constataram estabilidade. No 

que concerne ao quadro de pessoal, ampliação foi detectada em ainda 

maior parcela do mercado: 97% de indicações de aumento, 1% de 

estabilidade e 2% de diminuição – saldo de respostas de 95%. Cabe 

destacar que este foi o maior saldo da série histórica iniciada em 2005. 

(2011, p. 25) 

Fonte: http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/export/sites/default/dadosefatos/conjuntu-
ra_economica/boletim_desempenho_turismo/download_boletim_desempenho_economi-

co_turismo/BDET_27_04_Final.pdf
 

Usando de criatividade você pode inventar qualquer tema, e aproveitar qual-

quer local para realizar um evento temático com sucesso.  



18.1 Festa dos anos 60
Este tipo de evento pode ser realizado em um jantar comemorativo, aniver-

sários de empresas e de diretores ou aniversários de casamento. A decoração 

é típica da época, utilizando-se muito o preto e branco, poás, roupas e cabe-

los estilo Elvis Presley e Marilyn Monroe, músicas dos Beatles e dos anos 60. 

Dê atenção especial aos copos, pratinhos, guardanapos, e ao restante dos 

descartáveis, pois tudo deve remeter à época, podendo ser, por exemplo, de 

bolinhas. A inspiração para esse tipo de evento pode vir de um filme, como 

Grease – Nos tempos da Brilhantina. Vale lembrar que festas com esse tema 

podem ser realizadas remetendo a outras épocas como os anos 50, 70, 80 

ou 90.

Figura 18.1: Festa Anos 60
Fonte: www.designup.pro.br

18.2 Festa Halloween
É uma festa de origem americana. No Brasil, não comemoramos esta data, 

mas podemos fazer uma festa inspirada no seu tema. A celebração é no dia 

31 de outubro. Em alguns casos, esta festa assume o caráter de celebração 

ocultista, pois vários filmes hollywoodianos foram baseados nesse folclore, 

destaque para a série Halloween, na qual a violência e os assassinatos aca-

bam por criar no espectador um estado de angústia e ansiedade. 

Atualmente na celebração do Halloween nota-se a presença de muitos ele-

mentos ligados ao folclore em torno da bruxaria. Na ocasião da data são co-

mercializados fantasias, enfeites e outros itens repletos de bruxas, vampiros, 

gatos pretos, fantasmas e as famosas abóboras talhadas como monstros, no 

entanto isso não reflete a realidade da festa original pagã. 

Pode ser realizada como festa para funcionários da empresa, aniversários e 

confraternizações. Neste caso, os participantes se fantasiam e na decoração 

são utilizados objetos relacionados ao tema, predominando as cores preta, 

roxa e laranja.
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Figura 18.2: Decoração tema Halloween
Fonte: http://viviyamabuchi.blogspot.com

18.3 Festa Havaiana
Este tema é muito utilizado para festas, bailes realizados no verão e em cida-

des a beira mar. Inspirados nos havaianos, povo de origem indígena das ilhas 

do Havaí. Devido a sua cultura peculiar com roupas coloridas, colares com 

lindas flores, danças com a sensualidade 

feminina, comidas típicas com muitas 

frutas, são bem populares pelo mundo 

todo. Na ocasião da festa, as mulheres 

usam sarongue que são saias típicas co-

loridas e amarradas ao corpo. Pode ser 

realizado em clubes, em casas particula-

res à beira da piscina e nas empresas.
Figura 18.3: Festa Havaiana
Fonte: http://yesidobr.blogspot.com

18.4 Festa Italiana
No Brasil, as colônias italianas preservam uma cultura que já não existe na 

Itália, pois se originaram como resultado da imigração italiana na década de 

1870. Essa cultura foi adaptada ao folclore brasileiro e se mantém até os dias 

atuais. Quando turistas italianos viajam ao Brasil e participam de uma festivi-

dade italiana, para eles, é como se estivessem retornado ao passado. Nossos 

imigrantes se espalharam pelo Brasil, e tiveram o cuidado de preservar seus 

costumes, a cultura do vinho e da comida. Temos na cidade de Curitiba, 

uma grande colônia que veio da região do Vêneto e, consequentemente, 

originou o famoso bairro de Santa Felicidade com vários restaurantes típicos. 

No Rio Grande do Sul, temos uma grande colônia produtora de vinhos que 

conseguiu o certificado de origem das uvas que vieram da Itália, como uvas 

provenientes desta região, sendo o único lugar fora da Itália que produz 
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vinhos com a mesma qualidade. Por este motivo, uma festa típica italiana 

agrada a todos os gostos e público, devido a sua música alegre, comida farta 

e boa bebida. 

Na decoração predominam as cores verde, vermelha e branca. Festa temáti-

cas relacionadas a culturas estrangeiras podem ser comemoradas em qual-

quer época do ano desde aniversários a festa de empresas. Também pode ser 

feita festa espanhola, mexicana, americana ou japonesa etc.

Figura 18.4: Festa Italiana
Fonte: www.assibrasan.org

Figura 18.5: Decoração Natalina
Fonte: www.rotascomunicacao.com.br 

18.5 Festa Natalina
Celebra o nascimento de Jesus Cristo pela maioria dos cristãos. Pode ser 

utilizada como tema para jantares, eventos, confraternização de final de ano 

nas empresas e instituições. Na decoração predomina a cor vermelha, branca 

e verde. A comida pode ser variada, mas sem faltar o peru assado que é o 

prato típico da época, bem como frutas secas e castanhas.
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18.6 Festa de Réveillon
Réveillon, termo oriundo do verbo francês réveiller, que em português signi-

fica “despertar”. É um evento que acontece para celebrar o fim de um ano 

e o começo do próximo. Todas as comunidades celebram o “Ano-Novo” em 

seu calendário anual no dia 31 de dezembro quando a meia noite se toma 

champagne.

Pode ser utilizado como tema de festa de final de ano para empresa, insti-

tuição, jantar de confraternização de hotéis ou em navios. Predomina a cor 

branca, mas o prata ou o dourado são também usados. A comida pode ser 

variada, como jantar ou coquetel, e a bebida predominante é a champagne. 

A meia noite tem a tradicional queima de fogos, por isso deve ser realizada 

em locais que tenham uma boa vista para a área externa.

Figura 18.6: Decoração Réveillon
Fonte: www.portaltudoaqui.com.br

18.7 Festa Junina
São festas que acontecem durante todo o mês de junho, comemorando os 

dias de São João, Santo Antônio e São Pedro. Leva o nome de “Festa Joa-

nina” quando se refere a São João. São ótimas festas para confraternização 

de meio de ano das empresas e para aniversários que acontecem no mês de 

junho e julho. É uma festa de origem europeia, mas a influência brasileira 

pode ser percebida nos ingredientes das comidas que são servidas nestas 

festas como o aipim ou mandioca, milho, jenipapo, leite de coco. Também 

nos costumes, como a dança de forró, o boi-bumbá, a quadrilha e o tambor-

-de-crioula. 

Na decoração, podem ser utilizadas todas as cores. Sugestão para servir: 

alimentos salgados (pamonha, milho cozido, pipoca), doces típicos (de abó-

bora, cocada, pé de moleque, bolo de milho, de mandioca e paçoca). As 

bebidas podem ser: quentão (de cachaça e de vinho tinto) ou vinho quente, 

chocolate quente e chá. 

Jenipapo
É o fruto do jenipapeiro, uma 
árvore que chega a 20 metros de 
altura e é da família Rubiaceae, 
mesma do café. No Brasil, esta 
árvore é encontrada na região 
Amazônica e na Mata Atlântica, 
principalmente em matas mais 
úmidas e próximas a rios.
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Figura 18.7: Decoração Festa Junina
Fonte: www.minhacasaminhacara.com.br

Curiosidade
Na hora de decorar o seu arraial de Festa Junina, a melhor dica 

é seguir a estratégia ‘bbb’: bandeirinhas, barracas e balões. Não 

poupe bandeirinhas na hora de decorar. Nada mais sem brilho do 

que uma festa junina com poucas bandeirinhas. A ideia é forrar o 

teto com bandeirinhas de várias cores, umas próximas das outras. 

Para montar não tem segredo: estique o varal de bandeirinhas em 

ziguezague até completar todo o ambiente. Deixe uma distância 

de 70 a 90 cm entre cada gancho no alto da parede.

Em festa junina, quanto mais barracas melhor. Além das barracas 

de comidas típicas, você pode montar barracas de jogos e brin-

cadeiras. As barracas podem ser feitas da forma tradicional com 

madeira e palha. Os balões também fazem parte da decoração 

típica de festa junina e podem ser em papel ou tecido. Existem 

vários formatos e são sempre coloridos. Devem ser colocados entre 

as bandeirinhas no teto. 
Fonte: http://www.dicasparafestas.com.br/blog/decoracao-de-festa-junina/festa-junina/
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Resumo
Nesta aula estudamos sobre algumas festas temáticas, como: halloween, 

natalina, réveillon, havaiana, anos 60 e junina. Aprendemos que estas festas 

podem ser utilizadas em eventos empresariais e sociais; devem ser decoradas 

com as cores predominantes e sugestão do que pode ser servido.

Atividades de aprendizagem
•	 Discuta com seus colegas de equipe, a realização de uma festa temática, 

em seu polo de apoio presencial. Definam qual o tema que será utiliza-

do e pesquisem sobre comida, bebida, cores e música. Só não pode ser 

eleito um dos temas já abordados. A equipe terá de criar um novo tema.
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Aula 19 - Tipos de Eventos Sociais I

Nestas duas últimas aulas abordaremos eventos sociais, aqueles 

que são realizados em nossa família e pela sociedade em geral. 

Apresentaremos alguns tipos de eventos que podem ser organiza-

dos pelos técnicos em eventos. 

19.1 Introdução
Desde que nascemos participamos de eventos sociais. A comemoração do 

próprio nascimento, ou seja, o aniversário, já é um evento importante. Pois 

antes mesmo de o bebê nascer, os pais começam a se preocupar com o en-

xoval, com os móveis, a decoração do quarto, lembrançinhas para as visitas 

ao hospital, chá de bebê, e assim segue a nossa vida com vários eventos 

sociais. 

Veremos agora alguns eventos sociais que podem necessitar de você, técnico 

em eventos, para atuar como apoio e suporte. 

19.2 Debutante
É a tradicional festa que acontece nos 15 anos de uma adolescente marcan-

do a sua passagem para a vida adulta. A palavra vem do francês débutante, 

que significa “iniciante” ou “estreante”. Portanto o baile de debutantes é 

um rito de passagem para a jovem, no qual ela seria apresentada oficialmen-

te à sociedade, inciando uma nova fase de sua vida. Era somente a partir 

do seu débu que as  moças passavam a usar roupas de mulheres adultas, 

frequentar reuniões sociais e ter permissão para namorar. 

As festas de 15 anos devem ser organizadas de acordo com o gosto da jo-

vem aniversariante e de seus pais. Normalmente para receber os convidados 

a garota deve usar um vestido bonito e simples até mesmo com detalhes 

infantis, e depois da meia noite deve usar um lindo vestido de gala para 

dançar a valsa com seu pai. 



Para conjugar modernidade ao 
baile, muitas jovens debutantes 

têm aderido em massa às 
cores fortes, transformando 

todo o espaço em algo 
bastante alegre e colorido. 
Cores como os verdes, os 

laranjas, os rosas choque, os 
tons roxos, os vermelhos, e 
os pretos conjugados com 

brancos. No caso de a festa ser 
temática, a decoração para a 
festa dos quinze anos deverá 

acompanhar com o tema 
escolhido. Para garantir uma 

boa decoraçao de festas de 15 
anos, é aconselhável sempre 

que possível, requisitar a ajuda 
e o serviço de profissionais, os 
quais deverão ser igualmente 

contratados com alguns meses 
de antecedência uma vez 

que irão ajudar em todas as 
etapas do evento. Fonte: www.

festa15anos.info/

19.3 Bar Mitsvah e Bat Mitzvá
É uma festa realizada pela comunidade judaica para comemorar a maiorida-

de religiosa dos seus adolescentes, 13 anos para os meninos e 12 anos para 

as meninas, durante a qual os jovens cumprem alguns rituais. Do ponto de 

vista judaico um menino de 13 anos, é considerado um adulto responsável 

por seus atos. Bar Mitzvah significa, literalmente, “filho do mandamento”. 

Já as para as meninas, em seus 12 anos, se celebra o Bat Mitzvá, isto porque 

são consideradas maduras mais cedo que os meninos. 

A festa deve seguir de acordo com o calendário hebraico, portanto na se-

gunda ou quinta-feira mais próxima do aniversário do adolescente é que 

deve ser comemorado com uma festa religiosa.

Figura 19.2: Lembracinhas para Bar Mitzvah
Fonte: http://3.bp.blogspot.com

Caso precise organizar um Bar 
Mitsvah e necessite conhecer 

mais sobre este evento, 
inclusive o que servir e como 

decorar, visite o site http://
www.bouquetgarni.com.br/

quitanda/?p=2015
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19.4 Bodas de Casamento

Figura 19.3: Bolo para Bodas de Ouro, 
50 anos de casamento
Fonte: www.elo7.com.br

Quando as pessoas se casam, prome-

tem viver juntas se respeitando, sendo 

fiéis e leais, amando um ao outro até 

a morte. O próprio significado da pa-

lavra votum em latim é promessa e o 

significado da palavra bodas é come-

moração, hábito adotado por vários 

países e culturas. As bodas são uma 

grande oportunidade para a realiza-

ção de eventos, pois o casal deseja 

comemorar com amigos e familiares 

cada etapa vencida. Existem vários ti-

pos de bodas, selecionamos as mais 

divulgadas, e famosas: de prata, de 

ouro e de diamantes.

A seguir, veja a lista de tipos de bodas e seus respectivos nomes:

Tipos de bodas
1 ano - Bodas de Papel
2 anos - Bodas de Algodão
3 anos - Bodas de Trigo ou Couro
4 anos - Bodas de Flores e Frutas ou Cera
5 anos - Bodas de Madeira ou Ferro
6 anos -  Bodas de Perfume ou Açúcar
7 anos - Bodas de Latão ou Lã
8 anos - Bodas de Papoula ou Barro
9 anos - Bodas de Cerâmica ou Vime
10 anos - Bodas de Estanho ou Zinco
11 anos - Bodas de Aço
12 anos - Bodas de Seda ou Ônix
13 anos - Bodas de Linho ou Renda
14 anos - Bodas de Marfim

15 anos - Bodas de Cristal
16 anos - Bodas de Turmalina
17 anos - Bodas de Rosa
18 anos - Bodas de Turquesa
19 anos - Bodas de Cretone ou Água Marinha
20 anos - Bodas de Porcelana
21 anos - Bodas de Zircão
22 anos - Bodas de Louça
23 anos - Bodas de Palha
24 anos - Bodas de Opala
25 anos - Bodas de Prata
50 anos - Bodas de Ouro
75 anos - Bodas de Brilhante ou Alabastro

Fonte: http:// www.interney,net/?p=9740160

19.5 Casamento 
Segundo o Dicionário Aurélio (2005), a palavra casamento significa: “ato 

solene de união entre duas pessoas” No conceito moderno e atual, e devido 

às mudanças na legislação de nosso país, uma união estável legalizada ou 

não, é considerada também como casamento. Este evento é comemorado 

por diversas culturas, por isso é marcado por rituais e tradições que mudam 

de cultura para cultura. Originário da antiga Roma, inclusive o hábito da 
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noiva se vestir especialmente para esta cerimônia, o casamento diferente das 

bodas, ocorre quando duas pessoas decidem definir a sua situação amorosa 

perante a família e amigos. O casamento marca o início da vida a dois, que 

passará a ser comemorada através das bodas. 

Tivemos neste ano alguns casamentos famosos como o do Príncipe William 

da Inglaterra, filho da princesa Diana; o casamento da princesa Victória, filha 

da rainha da Suécia (que é brasileira), e o casamento do príncipe Albert de 

Mônaco.

Albert e Charlene Victória e Daniel

William e Kate

Figura 19.4 – Casamentos Reais
Fonte: http://mdemulher.abril.com.br e http://clau-
dioelilian.blogspot.com, http://exame.abril.com.br e 
http://www.niceworldpaper.com

Figura 19.5 - Alianças
Fonte: http://blog.nadabasica.com.br/?p=929

A aliança representa um 
circulo, ou seja, uma ligação 

perfeita entre o casal. O círculo 
representava para os egípcios 

a eternidade, tal como o amor, 
que deveria durar para sempre. 

Os gregos, após a celebração 
do casamento, utilizavam anéis 
de ímã no dedo anelar da mão 
esquerda, acreditando que por 
esse dedo passa uma veia que 

vai direto ao coração. Mais tarde, 
os romanos adotaram também 
esse costume, que se mantém 

até hoje.
Fonte: http://www.samsara.art.

br/curiosidades.html

e-Tec Brasil 118 Introdução a eventos



e-Tec Brasil119

Curiosidade
Tipos de Casamentos

1. Casamento avuncular – Casamento de sobrinha com seu tio 

materno.

2. Casamento bilateral – Casamento entre primos cruzados bila-

terais, ou seja: casamento do filho ou filha da tia com filho ou filha 

do tio.

3. Casamento matrilateral - Casamento com a filha do irmão da 

mãe.

4. Casamento patrilateral – Casamento com filha de irmã do pai.

5. Casamento branco – Aquele em que não foi concebido o ato 

sexual.

6. Casamento civil – Casamento validado por um juiz.

7. Casamento religioso – Casamento celebrado na presença de 

uma autoridade religiosa, e que em alguns países tem efeito jurídico.

8. Casamento nuncupativo – Casamento celebrado oralmente, 

sem mais formalidades na presença de seis testemunhas, por haver 

motivo que justifique a imediata realização do ato.

9. Casamento putativo - Casamento nulo ou anulável, mas contra-

ído de boa-fé por ambos os cônjuges ou por um só deles.

10. Casamento de polaco – Matrimônio celebrado entre colonos 

poloneses, ou seus descendentes, que dura no mínimo três dias, com 

muita dança e comida farta, quando os noivos angariam dinheiro por 

meio de várias brincadeiras.

Fonte: www.infoescola.com/sociologia/casamento/
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Resumo
Abordamos, nessa aula, alguns eventos sociais que estão presentes na nossa 

vida e que demandam uma grande organização e apoio profissional que 

pode ser dado por um técnico em eventos.

Atividades de Aprendizagem 
•	 Para compreender a influência dos costumes e das culturas, assista ao 

filme Casamento Grego. Leia a sinopse disponível em: http://www.ci-
neplayers.com/filme.php?id=1664. E comente as suas percepções.
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Aula 20 - Tipos de Eventos Sociais II

Continuaremos, nesta aula, a abordar mais alguns tipos de eventos 

sociais que necessitam de organização e suporte profissional. 

20.1 Introdução
Além das cerimônias relacionadas ao nascimento, apresentação à sociedade 

e o casamento, temos algumas outras que sempre fazem parte da nossa vida 

social e sua organização é de extrema importância. Passaremos a abordar 

conforme segue:

20.2 Formatura
A formatura coroa a graduação de um indivíduo e é composta por três even-

tos: 1) Missa ou culto ecumênico para a família e amigos, 2) Solenidade da 

Colação de Grau, 3) Festa ou Baile de confraternização. Hoje, usa-se come-

morar a formatura desde o jardim de infância, ensino fundamental e ensino 

médio. Mas, o que determina realmente que a pessoa concluiu seus estudos 

e abraçou uma profissão são as formaturas dos cursos técnicos, tecnólogos 

e de graduação. A formatura é um evento social, pois envolve a família e 

amigos do formando e pessoas de seu relacionamento social. Comemorar 

através da formatura tem o objetivo principal de fazer com que o formando 

sinta-se como um vencedor, pois conseguir passar por todo o processo da 

academia e atingir o grau desejado não é uma tarefa fácil. Isto se deve, visto 

que a educação não era oportunizada a todos, somente a elite tinha esse 

privilégio. Hoje através das diversas universidades e faculdades disponíveis 

em ensino presencial e ensino a distância, através do processo do exame do 

Enem, a população tem a oportunidade de ser incluída e eleger em qual 

instituição deseja fazer o seu curso.
Enem
Exame nacional do ensino 
médio.
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20.3 Aniversário

Figura 20.1: Aniversário
Fonte: http://blogdamarcelagama.blogspot.com

Aniversários são comemorados para lembrar uma data importante tais 

como: criação ou fundação de uma empresa, lançamento de um produto. 

Na vida pessoal não é diferente. Comemoramos o aniversário de casamento 

que é a boda, aniversário da morte de um amigo ou familiar e o aniversário 

de nascimento. Vamos focar na festa de aniversário de nascimento, apesar 

de que em muitas culturas também se comemora o aniversário da morte 

com festas e cerimônias. Os cristãos sempre rejeitaram a comemoração de 

aniversário de nascimento com presentes, pois se tratava de um costume 

pagão, visto que os presentes tinham o objetivo de afugentar maus espíritos 

e proteger o aniversariante. Após o século IV, passou-se a comemorar esta 

data. Tanto gregos e romanos acreditavam no espírito protetor que cada um 

recebia, por ocasião do nascimento, conhecido por nós hoje, como o anjo 

da guarda. No Brasil, o aniversário de nascimento é muito comemorado por 

pessoas de todas as idades. Temos diversos tipos de aniversários tais como: 

1. Aniversário infantil;

2. Aniversário de adolescente ou 15 anos;

3. Aniversário de 18 anos ou maior idade;

4. Aniversário de nova idade que pode ser a passagem dos 30, 40 e 50 

anos;

5. Aniversário da melhor idade que pode ser 60, 70, 80, 90 e 100 anos;

6. Aniversariantes do mês (para comemorar aniversário dos funcionários e 

colaboradores nas empresas e instituições).
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Sânscrito
A língua sânscrita, ou simples-
mente sânscrito, é uma língua 
da Índia, com uso litúrgico no 
Hinduísmo, Budismo, Jainismo. O 
sânscrito faz parte do conjunto 
das 23 línguas oficiais da Índia.
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20.4 Funeral
É originado de uma palavra antiga em sânscrito que significa fumaça, devi-

do às cerimônias fúnebres. Os costumes e ritos variam de país para país e de 

religião para religião. Alguns acreditam que a pessoa que faleceu continua 

com vida após a morte e por isso a cerimônia deve ser alegre e festiva. Ou-

tros creem que a morte é apenas um sono profundo e por isso a cerimônia 

deve ser solene e formal. Mas, ambos têm o objetivo de homenagear a pes-

soa que faleceu e reunir seus amigos e familiares.

20.4.1 Como se comportar em um Funeral
1. Nunca faça escândalos; 

2. Evite as piadas; 

3. Seja discreto com superstições;

4. Desligue o celular;.

5. Cuidado com discursos e homenagens póstumas;

6. Não fale alto;

7. Vista-se de forma adequada;

8. Não comente sobre feitos do defunto.

Os eventos sociais fazem parte da vida de todos nós. Eles são responsáveis 

pela realização de muitos eventos na comunidade. Por exemplo: viver a ex-

periência de realizar o casamento de uma filha e com um ano de antece-

dência já não se encontra muita coisa disponível, pois tudo é agendado com 

antecedência. Para conseguir um bom preço e um bom prazo, qualquer 

evento precisa ser muito bem planejado. 

Assim, os atos de planejar, organizar e dar suporte ao organizador será al-

gumas das competências que o técnico em eventos deverá desenvolver para 

se tornar um profissional de sucesso. E este foi o objetivo do nosso livro de 

introdução a eventos: (1) mostrar como os eventos podem se classificar, (2) 
as diversas áreas que eles podem se realizar e (3) como o campo de atuação 

é grande, e está em ascensão. Portanto, conhecer corretamente como se 

organizam as cerimônias será o próximo passo em nossa próxima disciplina 

de cerimonial, protocolo e etiqueta para eventos.
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Curiosidade 

Os antigos egípcios acreditavam na vida após a morte (ressurreição), 

por isso prestavam culto aos mortos (cerimônias fúnebres). Cada 

localidade tinha seus próprios deuses, com diferentes aspectos, 

sendo alguns parte homem e parte animal (geralmente corpo de 

homem e cabeça de animal – antropomorfismo). 

De acordo com sua crença, o morto era julgado pelos deuses no 

Tribunal de Osíris. Se fosse absolvido, poderia renascer desde que 

seu corpo estivesse conservado. Para isso, o cadáver era mumificado 

e guardado no túmulo junto com seus pertences pessoais. Ao lado 

dos mortos das camadas privilegiadas era colocado o Livro dos 

Mortos. 

Os egípcios construíam pirâmides, gigantescas tumbas destinadas 

aos faraós, cuja construção data por volta do ano 2700 a.C. Após 

suas mortes, o corpo dos faraós eram embalsamados e sepultados 

no interior das pirâmides. Os egípcios possuíam a crença da vida 

após a morte, o que explica o grande cuidado na conservação dos 

corpos de seus governantes. 
Fonte: http://proavirtualg12.pbworks.com/w/page/18664603/%3Cfont-color=red%3E-Eg%C3%ADpcios

Figura 20.2: Funeral Egípcio
Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Egypt_balsameringsguden_anu.jpg

 Funeral Egípcio



e-Tec Brasil125

Mausoléu
É uma tumba grandiosa, 
normalmente construída para 
um líder ou figura importante 
que morrera. Mausoléu também 
pode referir-se a uma estrutura 
que contenha um certo número 
de criptas com tumbas de indi-
víduos mortos.
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Curiosidade 

Exército de terracota, Guerreiros de Xian ou ainda Exército do im-

perador Qin, é uma coleção de mais de oito mil figuras de guer-

reiros e cavalos em terracota, em tamanho natural, encontradas 

próximas do mausoléu do primeiro imperador da China. Foram 

descobertas em 1974, próximas de Xian. As escavações arqueoló-

gicas dos soldados de terracota estão em curso ainda, trinta anos 

após sua descoberta. Isto se deve à fragilidade natural do material 

e sua difícil preservação. Terracota é literalmente terra assada, em 

fornos com temperatura relativamente baixa. Após queimar cada 

figura, ela era coberta com uma camada de laca, para aumentar a 

durabilidade. Eram também coloridas para aumentar o realismo da 

aparência das figuras e de suas roupas e equipamentos. Algumas 

peças ainda retêm traços da pintura, mas a exposição ao ar rapida-

mente causa o descascamento ou descoloração. 
Fonte: http://historia-para-iniciantes.blogspot.com/2009/09/china-arte-exercito-de-terracota.html

Figura 20.3: Exército de Terracota
Fonte: www.portalsaofrancisco.com.br

Resumo
Nessa aula aprendemos sobre outros tipos de eventos sociais tais como: ani-

versários, formaturas e funerais.



e-Tec Brasil 126 Introdução a eventos

Atividades de aprendizagem 
•	 Um dos funerais mais famosos do século XX foi o da princesa Diana, 

que foi assistido por milhões de pessoas. Observe o ritual. Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=FSBKcTZUCY8. Comente as di-

ferenças e semelhanças com funerais dos quais participou.

Anotações
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Retomando nossa conversa

Caro Aluno

Realizamos uma jornada às tipologias de eventos, na área pública, acadêmi-

ca, empresarial, social além dos eventos temáticos, esportivos e culturais que 

são realizados pelas empresas, instituições e pela sociedade. 

Desta forma, pudemos entender e aprender os tipos de eventos de cada 

setor, o significado de cada um e como podem ser organizados. O técnico 

em eventos é um profissional que dará suporte e apoio a todos os promo-

tores e organizadores de qualquer tipo de evento. Espero sinceramente ter 

atingindo a expectativa de despertá-lo para esta disciplina e sua importância 

na economia, cultura e formação de profissionais habilitados para o setor.

Abraços

Profª (Me) Marlene de Oliveira





e-Tec Brasil129

Referências

ALLEN, Johnny (et al). Tradução de Marise Philbois e Adriana Kramer. Organização e 
Gestão de Eventos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

ARAÚJO, Ismênia. Um pouco sobre o carnaval carioca. Rio & Cultura, 2010. Disponível 
em: http://www.rioecultura.com.br/coluna_historia/coluna_historia.asp?col_historia_
cod=3 acesso em: 06/03/2011.

GERTZ, D. Event management and event tourism. Nova York: Gognizant Communications, 
1997.

OLIVEIRA, Marlene; BOND, Maria Thereza. Manual do Profissional de Secretariado Vol. IV 
- Organizando Eventos. Curitiba: Ibpex, 2011.

CESCA, Cleusa. G. Gimenez. Comunicação Dirigida escrita na empresa: teoria e prática. 
São Paulo: Summus, 2007.
__________________Organização de Eventos. São Paulo: Summus, 1997.

Domingo Hernandez Peña – Membro titular da Academia Brasileira de Eventos. Disponível 
em: http://www.revistaeventos.com.br/site/Noticias.php?id=249 acesso 22/05/2011.

MATIAS, Marlene. Organização de Eventos: Procedimentos e Técnicas. 4ª.ed. Barueri: 
Manole, 2007.

NALETTO, Ana Lúcia; OLIVEIRA, Lélia Faleiros. Qual é o Papel do Cemitério e do Funeral no 
Processo de Luto? Centro Maiêutica, 2006. Disponível em: http://www.funerariaonline.
com.br/Dicas/Default.asp?idnews=5190 acesso em 30/05/2011.

SILVA, Lucas Ferreira da; CHAGAS, Marcio Marreiro das; FERNANDES, Gleydciane 
Alexandre. Eventos como oportunidade de Regionalização: Uma análise com base na 
percepção dos Gestores, dos Empresários e da Comunidade Autóctone da Região Agreste/
Trairi. Seminário de Pesquisa CCSA/UFRGS.

PEREIRA, Túlio Garcias. Eventos Esportivos e sua influência no contexto Social. Trabalho 
apresentado para conclusão do curso de Educação Física da Universidade Federal de 
Minas Gerais. Orientador: Professor Alexandre Paolucci. Belo Horizonte: Escola de 
Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas 
Gerais, 2009.

PÉREZ, Xerardo Pereira. Turismo Cultural: Uma visão Antropológica. Colección Pasos Edita, 
2005. Disponível em: http://www.pasosonline.org/Paginas/e-book_2.htm acesso em 
20/05/2011.

VELOSO, Dirceu. Organização de Eventos e Solenidades. Goiânia: AB Editora, 2001.

Referências das imagens 
Aula 1: Renascimento Urbano - Feiras
Fonte: www.not1.com.br

Figura 2.1: Local da Exposição Nacional de 1908
Fonte: http://www.overmundo.com.br/agenda/1908-um-brasil-em-exposicao Data de 
acesso: 06/03/11



Figura 2.2: As Cruzadas
Fonte: http://3.bp.blogspot.com/-C4p0Ut_mdXc/TdgU144TlOI/AAAAAAAAACs/gtE6cvSy 
DtA/s1600/quinta-cruzada-550x256.jpg

Aula 2: Renascimento
Fonte: www.not1.com

Figura 2.4: Máquina a vapor, Revolução Industrial 
Fonte: http://www.anossaescola.com/cr/webquest_id.asp?questID=1736

Figura 3.1: Oktoberfest, Munique - Alemanha
Fonte: www.jaunted.com

Figura 3.2: Evento de Responsabilidade Social
 http://sigemt.com.br/node/806

Figura 4.1: Convite de Evento de Moda com apoio Institucional
Fonte: http://www.quartodamoda.net/

Figura 4.2: Evento Promocional
Fonte:www.flickr.com

Figura 5.1: Congresso Internacional
Fonte: http://www.falams.com

Figura 5.2: Seminário Pan-americano
Fonte: www.seednews.inf.br

Figura 5.3: Congresso nacional
Fonte: http://www.hojelusofonia.com

Figura 5.4: Encontro regional
Fonte: http://www.itamonte.mg.gov.br

Figura 5.5: Campanha estadual
Fonte: www.wspabrasil.org

Figura 5.6: Evento municipal
Fonte: http://semsa.manaus.am.gov.br/

Figura 6.1: Evento de Medicina da Universidade Paulista Celso Lisboa
Fonte: http://www.fonoecia.com.br/weblog/2008/05/14/fonoaudiologia-e-neurociencias-
%E2%80%93-evento-cientifico-na-universidade-celso-lisboa/

Figura 6.2: Haru Matsuri, em Curitiba
Fonte: http://qualinova.com.br/blog/?p=408

Figura 6.3: Boi Bumbá
Fonte: http://www.blogdubois.com.br/2010/06/lambe-lambe-baiante-e-bumba-meu-boi-
no.html

Figura 7.1: Assinatura de atos
Fonte: www.abdi.com.br

Figura 7.2: Galeria de Presidentes e Personalidades do Rotary Club de Curitiba
Fonte: http://rotaryclubdecuritiba.blogspot.com/2009/11/galeria-de-presidentes.html

Figura 7.3: Inauguração de Busto
Fonte: http://jograssini.blogspot.com/2011/03/inauguracao-do-busto-do-dr-jose-alves.
html

e-Tec Brasil 130 Introdução a eventos



e-Tec Brasil131

Figura 8.1: Placa comemorativa
Fonte: www.domjose.wordpress.com

Figura 8.2: Lançamento de Pedra Fundamental
Fonte: http://www.comunicacao.ba.gov.br/fotos/2011/02/24/lancamento-da-pedra-
fundamental-das-obras-dos-parques-eolicos-de-guanambi-igapora-e-caetite

Figura 8.3: Posse da Presidenta Dilma Rousseff em 01/01/2011
http://www.achabrasilia.com/wp-content/uploads/2011/01/POSSE-DILMA-CONGRESSO-
1024x682.jpg

Figura 8.4: Posse da Presidenta Dilma Rousseff
Fonte: www.protocolo.com.pt 

Figura 8.5: Visita de Barack Obama ao Brasil
Fonte: http://www.comexdobrasil.com.br/obama-considera-visita-oportunidade-historica-
mas-evita-falar-sobre-brasil-cs-da-onu/

Figura 9.1: Semana acadêmica
Fonte: http://metropolionline.com.br/educacao/11%C2%AA-semana-academica-
uefiunifemm/

Figura 9.2: Oficina estudantil
Fonte: http://www.centrofilosofia.org/

Figura 10.1: Toga (traje completo)
Fonte: http://comissao2012.blogspot.com/2010/11/traje-beca.html

Figura 10.2: Capelo
Fonte: http://www.kddesigners.com/beca.html

Figura 10.3: Borla
http://1.bp.blogspot.com/-J6Tpo-PDyUc/TZeYmS9W29I/AAAAAAAAEV0/V56-Ya04wfk/
s1600/IMG_1766.JPG

Figura 10.4: Reitor conferindo grau à formanda
http://www.ufjf.br/secom/files/2010/07/031.jpg

Figura 10.5: Faixa
Fonte: http://monicacerimonialista.blogspot.com/2009/12/beca-de-formatura.html

Figura 10.6: Canudo de formatura
Fonte: http://jamboshop.blogspot.com/
Figura 10.7: Universidade Federal do Paraná
Fonte: http://www.curitiba-parana.net/educacao.htm

Figura 11.1: Evento empresarial de grande porte
Fonte: http://protocolopt.blogspot.com/2009/02/desafio-global-ativism-foi-galardoada.
html

Figura 13.1: Circuito de Interlagos, São Paulo 
Fonte: http://blogs.estadao.com.br/velocidade-sp/localize-se-as-curvas-do-circuito-do-
autodromo-de-interlagos/

Figura 13.2: Caminhão da Fórmula Truck 
Fonte: http://autozine.com.br/caminhoes/formula-truck-em-interlagos-parte-1-150-fotos-
em-10-paginas

Figura 14.1: Logo do Pan 2007
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Rio2007.jpg



Figura 14.2: Olimpíadas Grécia Antiga
Fonte: http://blogandolimpiadas.blogspot.com/

Figura 14.3: Logotipo Copa 2014
Fonte: http://fica-dica.com/fotos-estadios-reformados-para-a-copa-2014-no-brasil.html

Figura 15.1: Conclave
Fonte: http://www.britannica.com

Figura 15.2: Peregrinação à Fátima em Portugal
Fonte: http://www.paroquiabenedita.org/jovens/actividades/fatima2007.jpg

Figura 16.1: Círio de Nazaré
Fonte: http://redentornet.blogspot.com/2010/10/cirio-de-nazare-2010.html

Figura 16.2: Baianas lavando as escadarias do Bonfim
Fonte: http://vilamulher.terra.com.br/terezamorais/patrimonios-culturais-imateriais-da-
bahia-9-3405952-68609-pfi.php

Figura 16.3: Festão de São João
Fonte: http://www.festanarede.com.br/tag/festas-junho-2011/

Figura 16.4: Cavalhadas
Fonte: http://www.superbullbrasil.com.br/superbullbrasil/Portugues/blog/index.
php?codpost=194

Figura 16.5: Festa do Divino
Fonte: http://www.cairucu.org.br/associacao/paraty/festa-do-divino-em-paraty-
programacao-popular/

Figura 16.6: Festa Nossa Senhora Achiropita
Fonte: http://farm5.static.flickr.com/4100/4899083500_1f4b0d2e48.jpg

Figura 16.7: Festa Nossa Senhora do Pilar
Fonte: http://1.bp.blogspot.com/_TbeaEkhCbxk/SolPreaY1-I/
AAAAAAAABiI/x-27oZL1CMc/s400/festa+padroeira+2009+180.jpg

Figura 16.8: Encenação Paixão de Cristo
Fonte: http://suplementocultural.blogspot.com/2011/04/eventos-bairros-de-curitiba-
terao.html

Figura 17.1: Recital
Fonte: http://bloguidonoleari.blogspot.com/2008/09/conjunto-antiga-na-prainha-vv-
dia-18.html

Figura 17.2: Concerto
Fonte: http://www.fja.rn.gov.br/fja_site/navegacao/ver_noticia.asp?idnoticia=69

Figura 17.3: Ópera Carmem
Fonte: http://gozonews.com/13256/discounted-tickets-on-offer-for-the-opera-carmen-in-
gozo/

Figura 17.4: Vernissage
Fonte: http://artspassion.asso.fr/vernissages/index.html

Figura 17.5: Lançamento de livro
Fonte: Acervo da autora

e-Tec Brasil 132 Introdução a eventos



e-Tec Brasil133

Figura 18.1: Festa Anos 60
Fonte: http://www.designup.pro.br/files/port/1229623762.jpg

Figura 18.2: Decoração tema Halloween
Fonte: http://viviyamabuchi.blogspot.com/2010/10/happy-halloween.html

Figura 18.3: Festa Havaiana
Fonte: http://yesidobr.blogspot.com/2011/03/festa-havaiana.html

Figura 18.4: Festa Italiana
Fonte: http://www.assibrasan.org/http://www.assibrasan.org/wp-content/
uploads/2010/11/brasao-pe1-e1289356945539.jpg/2009/08/fotos-012.jpg

Figura 18.5 : Decoração Natalina
Fonte: http://www.rotascomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2008/12/natal_
centroeventos.jpg

Figura 18.6: Decoração Réveillon
Fonte: http://www.portaltudoaqui.com.br/img_noticias/1562/mesa%20jardim1.jpg

Figura 18.7: Decoração Festa Junina
Fonte: http://www.minhacasaminhacara.com.br/decoracao-para-festa-junina/

Figura19.1: Decoração Festa 15 anos
Fonte: http://www.comofazeronline.com/como-decorar-festa-de-15-anos/

Figura 19.2: Lembracinhas para Bar Mitzvah
Fonte: http://3.bp.blogspot.com/_MzcVuI5AaxM/SnpBcRuh_FI/AAAAAAAAAbI/_
BcMsMjylUE/s1600-h/DSC00056.JPG

Figura 19.3: Bolo para Bodas de Ouro, 50 anos de casamento
http://www.elo7.com.br/bolo-bodas-de-ouro-redondo/dp/CDCE2

Figura 19.4: Casamentos Reais
http://www.niceworldpaper.com/images/wallpapers/Prince_William_Kate_
Middleton_8-607685.jpeg e http://claudioelilian.blogspot.com/2010/06/casamento-
princesa-victoria-da-suecia.html e http://exame.abril.com.br/economia/mundo/album-de-
fotos/casamento-real-tem-cerimonia-grandiosa-em-monaco-veja-as-fotos 

Figura 19.5: Alianças
Fonte: http://blog.nadabasica.com.br/?p=929
Figura 20.1: Aniversário
Fonte: http://blogdamarcelagama.blogspot.com/2010/10/aniversario.html

Figura 20.2: Funeral Egípcio
Fonte: http://historialucianodudu.blogspot.com/2011/03/religioes-e-cultos-egipcios.html

Figura 20.3: Exército de Terracota
Fonte: http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/civilizacao-chinesa/exercito-de-
terracota-3.php
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Atividades autoinstrutivas

1. Assim como a brisa num dia quente ou a névoa em um dia frio, o evento 

pode trazer boas e más sensações, boas e más recordações, dependendo de 

como foi organizado. Assinale a alternativa que apresenta a conceituação 

de eventos.

1.  “evento é o acontecimento em que se aproveita para atrair a atenção do  

público”

2.  “evento é um acontecimento criado com a finalidade específica de  

alterar a história da relação organização-público”

3.  “evento é componente do mix da comunicação”

a) Somente a frase (1) está correta

b) Somente a frase (2) está correta

c) Somente a frase (3) está correta

d) As frases (1) (2) estão corretas

e) As frases (1) (2) (3) estão corretas

2. “Se bem articulado, um evento tende a ser um excelente meio de co-

municação aproximativa, pois propicia a participação direta do público na 

empresa.”, explica Cogo apud Bond & Oliveira. Assinale a alternativa que 

completa a lacuna da seguinte frase: Podemos concluir que evento _______

__________________________.

a) afasta as pessoas

b) não atrai as pessoas

c) atrai e afasta as pessoas 

d) aproxima as pessoas

e) comunica e aproxima o público da empresa

3. No Brasil, a realização de eventos é anterior à chegada da Família Real. 

Segundo registros do Ministério da Indústria e Comércio, eram realizadas 

algumas feiras que possuíam características semelhantes às que ocorriam na 

Idade Média. Assinale a alternativa que apresenta o primeiro evento realiza-

do em local apropriado no país.

a) Foi um congresso científico no Pavilhão de Feiras

b) Foi a Exposição Nacional no Salão Vermelho

c) Foi um baile de Carnaval no Hotel Itália

d) Foi um evento do Governo Federal para celebrar as transações marítimas

e) Foi um evento esportivo na Praia Vermelha
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4. A Idade Média foi marcada por uma série de eventos religiosos e comer-

ciais, que causaram o deslocamento de um grande número de pessoas. As-

sinale a alternativa que apresenta os tipos de eventos da época.

a) concílios, representações teatrais e feiras

b) peregrinações e guerras

c) casamentos e batismos

d) funerais e teatros

e) feiras e comércio

5. O advento da Revolução Industrial no século XVIII trouxe grandes mu-

danças na sociedade, transformando a economia manual em mecanizada. 

Assinale a alternativa que identifica os tipos de eventos que começaram 

naquela época.

a) feiras e peças teatrais

b) técnicos e científicos

c) bailes e casamentos

d) funerais e concílios

e) comércio e teatros

6. “Evento especial é todo evento excepcional ou raro que acontece fora dos 

programas ou atividades normais do grupo patrocinador ou organizador.” 

Da lista apresentada, assinale a alternativa que indica eventos especiais.

1. Megaeventos

2. Eventos de Marca

3. Eventos de Grande Porte

4. Eventos Locais e Comunitários

5. Eventos de Responsabilidade Social

a) 1, 2, 4 e 5

b) 2, 3, 4 e 5

c) 1, 4 e 5

d) 1, 2, 3 e 4

e) 1, 2, 3, 4 e 5

7. ”São eventos cuja magnitude afeta economias inteiras e repercute na 

mídia global tais como: Olimpíadas, Copa do Mundo, Feiras Mundiais”. As-

sinale a alternativa que apresenta o nome deste tipo de evento.

a) Eventos de Marca

b) Eventos de Grande Porte

c) Eventos de Responsabilidade Social

d) Eventos Locais e Comunitários

e) Megaeventos
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8. “São eventos que se tornaram tão famosos que levam o nome do local, 

povoado, região ou país, tornando-se sinônimo do nome do local com am-

plo reconhecimento.” Assinale a alternativa que apresenta o nome deste 

tipo de evento.

a) Megaevento

b) Evento de Marca

c) Evento de Grande Porte

d) Evento Comunitário

e) Evento de Responsabilidade Social 

9. “São aqueles que atraem um grande público de visitantes com ampla 

cobertura de mídia e benefícios econômicos para a comunidade local e re-

gião.” Assinale a alternativa que apresenta o nome deste tipo de evento.

a) Evento Comunitário

b) Megaevento

c) Evento de Grande Porte

d) Evento de Marca

e) Evento de Responsabilidade Social

10. “São eventos voltados para o público local, organizados pelo seu valor 

social e de entretenimento”. Assinale a alternativa que apresenta o nome 

deste tipo de evento.

a) Eventos de Responsabilidade Social

b) Eventos de Grande Porte

c) Eventos Locais e Comunitários

d) Eventos de Marca 

e) Megaevento

11. “São aqueles utilizados por entidades de classe, entidades sem fins lu-

crativos, órgãos públicos e instituições de representatividade social com o 

objetivo de promover a instituição.” Assinale a alternativa que apresenta o 

nome deste tipo de evento.

a) Eventos Empresariais 

b) Eventos Sociais

c) Eventos Institucionais

d) Eventos Públicos

e) Eventos Promocionais

Atividades autoinstrutivas
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12. “São eventos que o público em geral pode participar. Alguns são gratui-

tos e outros necessitam da compra do ingresso.” Assinale a alternativa que 

apresenta o nome deste tipo de evento.

a) Fechados

b) Mistos

c) Abertos

d) Semiabertos

e) Semifechados

13. Coloque (R) se a frase for regional; (N) se for nacional; (I) se for interna-

cional e (P) se for pan-americano. Depois assinale a alternativa que indica a 

sequência correta. 

( ) Quando tiver representantes de dois ou mais países, além do país sede.

( ) Quanto tiver representantes de dois ou mais países da América Latina 

além do país sede.

( ) Quando tiver representantes de diversos estados do país.

( ) Quando tiver representantes de dois ou mais estados, ou de dois ou 

mais municípios de uma mesma região.

a) R N I P 

b) N I P R

c) R I N P

d) I P N R

e) P I N R

14. São eventos relacionados a acontecimentos que dizem respeito a traços 

da cultura de um povo. Assinale a alternativa que apresenta o nome deste 

evento.

a) Desportivo

b) Cultural

c) Folclórico

d) Acadêmicos

e) Cívicos

15. Um dos segmentos que organiza e realiza muitos eventos é o setor pú-

blico (município, estado e  governo federal) com a presença de autoridades 

e personalidades. Assinale a alternativa que apresenta um evento da área 

pública.

a) Aniversários e casamentos

b) Formaturas e lançamento de produtos

c) Inauguração de bustos e estátuas
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d) Recital e ópera

e) Congresso e seminário

16. É a cerimônia que marca o início de uma obra. A escolha do local ba-

seada em projeto existente não interfere na edificação da obra. Assinale a 

alternativa que apresenta o nome deste tipo de evento.

a) Audiência

b) Assinatura de atos

c) Assembleia

d) Lançamento de pedra fundamental

e) Placas comemorativas

17. É a cerimônia de investidura num cargo público ou posto honorífico 

sendo regulamentada de acordo com a instituição onde ocorre, podendo 

ser individual ou coletiva. Assinale a alternativa que apresenta o nome deste 

tipo de evento.

a) Visitas oficiais

b) Posse

c) Outorga de títulos

d) Galeria de personalidades

e) Inaugurações

18. Aula ministrada por uma autoridade de grande expressão. Difere da aula 

inaugural porque pode ser ministrada em qualquer época do período letivo. 

Assinale a alternativa que apresenta o nome deste evento acadêmico.

a) Aula inaugural

b) Colação de grau

c) Aula magna

d) Oficina

e) Semana

19. Coloque (1) se a frase for Congresso; (2) se for Colóquio; (3) se for 

Brainstorming e (4) se for Conferência. Depois assinale a alternativa que 

indica a sequência correta. 

( ) reunião que tem como objetivo principal a transmissão de ideias sobre 

determinado assunto.

( ) reunião normalmente gerida por uma determinada classe profissional 

para tomar uma decisão sobre um assunto determinado.

( ) reunião que conta com a presença de um conferencista, o qual (que) 

detém amplo conhecimento de um determinado assunto.

( ) evento que acontece geralmente dentro de uma classe profissional 

distinta, como médicos, enfermeiros, secretários, etc.

Atividades autoinstrutivas
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a) 1, 2, 3, 4
b) 4, 2, 1, 3
c) 2, 4, 3, 1
d) 3, 2, 4, 1
e) 4, 1, 2, 3

20. Este evento acontece rapidamente não excedendo a duas horas de du-
ração, e são servidas bebidas, doces e salgados. Assinale a alternativa que 
apresenta o nome deste tipo de evento.
a) Brunch
b) Coquetel
c) Jantar de gala
d) Almoço de negócios
e) Café da manhã

21. É um evento no qual a exposição de ideias é feita com a presença de um 
coordenador. Sua característica é a discussão e o debate, e ao final do even-
to o coordenador expõe as decisões tomadas para todo o grupo. Assinale a 
alternativa que apresenta o nome deste tipo de evento empresarial.
a) Mesa redonda
b) Mostra
c) Palestra
d) Fórum
e) Painel

22. É uma reunião usada pelos meios empresariais para mostrar os sistemas, 
métodos, equipamentos e materiais a determinado segmento de público. 
Assinale a alternativa que apresenta o nome deste evento empresarial.
a) Visita técnica
b) Workshop
c) Simpósio
d) Visita oficial
e) Painel

23. São atividades nas quais os sujeitos, colaborando com seus companhei-
ros de equipe de forma combinada, se enfrentam diretamente com a equipe 
adversária, tentando em cada ato atingir os objetivos do jogo. Assinale a 
alternativa que apresenta o nome desta classificação de esporte.
a) Individual sem interação
b) Individual com interação
c) Coletivo sem interação 
d) Coletivo com interação

e) Individual e coletivo
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24. Quando algo que ocorre na pista necessita da atenção de todos os pilo-

tos, são exibidas bandeiras coloridas próximas a linha de chegada/largada. 

Assinale a alternativa que apresenta o nome deste evento esportivo.

a) Fórmula 1

b) Fórmula Indy

c) Olimpíadas

d) Copa do Mundo

e) As alternativas a, b são corretas

25. É uma categoria do automobilismo brasileiro composta de caminhões 

preparados para corrida. Assinale a alternativa que apresenta o nome deste 

evento esportivo.

a) Copa do Mundo

b) Corrida de Kart

c) Fórmula Indy

d) Fórmula Truck

e) Corrida das 500 milhas

26. A primeira edição dos Jogos ocorreu na cidade de Buenos Aires, na Ar-

gentina, em 1951. A cerimônia contou com a presença de atletas de 21 pa-

íses, que disputaram 18 modalidades esportivas. Assinale a alternativa que 

apresenta o nome deste evento esportivo.

a) Olimpíadas

b) Pan-americanos

c) Copa do mundo (Mundi)

d) Fórmula Indy

e) Fórmula Truck

27. Numere a 1ª coluna com a 2ª, e depois assinale a alternativa que indica 

a sequência correta. 

( ) do latim cum clave, que significa com 

chave, é a reunião em clausura muito rigoro-

sa dos cardeais para a eleição do Papa.

1. Romaria

( ) reunião geral dos representantes máxi-

mos da Igreja Católica.

( ) Quando alguém, por livre disposição 

e sem pretender recompensas materiais ou 

espirituais, viaja a lugares sagrados.

2. Peregrinação

3. Concílio

( ) Visita a lugares sagrados para cumprir 

promessas ou votos anteriormente feitos a 

divindades ou a espíritos.

4. Conclave

Atividades autoinstrutivas
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a) 4, 3, 1, 2

b) 1, 2, 3, 4

c) 2, 3, 4, 1

d) 3, 2, 1, 4

e) 4, 2, 3, 1

28. Assinale a alternativa correta que apresenta eventos da região norte e 

sul.

a) Círio de Nazaré e Madre Paulina

b) Cavalhadas e Nossa Srª dos Navegantes

c) Festa do Divino e Nossa Srª Aparecida 

d) Festa de São João e Procissão Fogaréu

e) Festa de São Sebastião e Paixão de Cristo

29. É uma audição de música vocal ou instrumental dada geralmente por um 

solista, pode ser de canto, de piano, de poesia, qualquer audição artística. 

Assinale a alternativa que apresenta o nome deste tipo de evento cultural.

a) Concerto

b) Recital

c) Audição

d) Ópera

e) Teatro

30. Ópera é uma peça teatral cantada, com acompanhamento orquestral. 

Surgiu no final do século XVI, em Florença, como tentativa de recriar a tra-

gédia grega. Relacione a primeira coluna com a segunda. Depois assinale a 

alternativa que indica a sequência correta. 

( ) Carmem         1. Bizet  

( ) Aída                             2. Verdi 

( ) Guilherme Tell             3. Mozart

( ) Flauta Mágica              4. Rossini

( ) La Gioconda                5. Amilcare Ponchielli

a) 1, 2, 3, 4, 5

b) 5, 4, 3, 2, 1

c) 1, 2, 4, 3, 5

d) 2, 3, 4, 5, 1

e) 3, 4, 5, 1, 2
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31. É um termo que significa envernizamento, normalmente utilizado para 

designar a pré-estreia de uma mostra privada que precede a abertura de 

uma exibição, geralmente de obras de arte. Assinale a alternativa que apre-

senta o nome deste evento cultural.

a) Poesia

b) Vernissage

c) Ópera

d) Lançamento de Livro

e) Concerto

32. Nesta festa a decoração é típica da época, utilizando-se muito o preto e 

branco, poás, roupas e cabelos estilo Elvis Presley. Assinale a alternativa que 

apresenta o nome deste tipo de festa.

a) Havaiana

b) Anos 60

c) Natalina

d) Réveillon

e) Halloween

33. As fantasias, enfeites e outros itens comercializados por ocasião dessa 

festa estão repletos de bruxas, gatos pretos, vampiros, fantasmas e mons-

tros. Assinale a alternativa que apresenta o nome deste tipo de festa.

a) Réveillon

b) Anos 50

c) Italiana

d) Debutante

e) Halloween

34. Caracterizada pela reunião de estudantes, coordenada por professores, 

com apoio de profissionais da área, cujo objetivo é discutir temas relaciona-

dos com a classe a qual pertencem. Assinale a alternativa que apresenta o 

nome deste tipo de evento acadêmico.

a) Colação de grau de gabinete

b) Oficina

c) Semana acadêmica

d) Formatura

e) Aula magna

Atividades autoinstrutivas
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35. Relacionado a qualquer manifestação de arte ligada à música, pintura, 

poesia, literatura e outras. Assinale a alternativa que apresenta o nome deste 

tipo de evento.

a) Científicos

b) Cívicos

c) Artísticos

d) Comerciais

e) Empresariais

36. Eventos que podem ser de ordem local, municipal, regional, estadual, 

nacional, internacional, desde que sejam relacionados à educação. Assinale 

a alternativa que apresenta o nome deste tipo de evento.

a) Promocionais

b) Artísticos

c) Religiosos

d) Esportivos

e) Educacionais

 

37. Eventos que proporcionam entretenimento aos participantes. Assinale a 

alternativa que apresenta o nome deste tipo de evento.

a) Lazer

b) Religiosos

c) Acadêmicos

d) Público

e) Artísticos

38. Solenidade que consiste na reunião de pessoas com o objetivo de firmar 

convênio ou protocolo de cooperação por meio de assinatura de documen-

tos. Assinale a alternativa que identifica o nome desse evento.

a) Entrevista coletiva

b) Audiência

c) Assinatura de atos

d) Assembleia

e) Posse

39. Marca o início de um empreendimento público ou privado podendo 

ocorrer em locais abertos ou fechados. Assinale a alternativa que apresenta 

o nome deste tipo de evento.

a) Outorga de títulos

b) Posse de diretoria

c) Galeria de autoridades
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d) Inauguração

e) Assinatura de atos

40. É o evento no qual se descerra um objeto, marca a inauguração ou 

aniversário de uma empresa pública ou privada. Assinale a alternativa que 

corresponde a este tipo de evento.

a) Lançamento de Placa comemorativa

b) Assembleia

c) Educacional

d) Audiência

e) Posse de Governador

41. Tivemos recentemente em nosso país a visita do presidente dos Estados 

Unidos da América, Baraque Obama com a família. Assinale a alternativa 

que apresenta o nome deste tipo de evento.

a) Visita técnica

b) Audiência

c) Acadêmico

d) Visita oficial

e) Público 

42. Símbolo maior do grau obtido e expressão máxima do direito da lei, 

decorrente do exercício da profissão. Assinale a alternativa que apresenta o 

nome deste símbolo da colação de grau.

a) Borla

b) Faixa

c) Capelo

d) Diploma

e) Toga

43. Evento semelhante ao workshop, muito utilizado pela área educacional, 

porque proporciona a construção do conhecimento. Assinale a alternativa 

que apresenta o nome deste tipo de evento.

a) Seminário

b) Convenção

c) Colóquio

d) Oficina

e) Workshop

Atividades autoinstrutivas
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44. A origem da palavra vem da junção de breakfast (café da manhã) e lunch 

(almoço), como o próprio nome sugere, este evento oferece café da manhã 

e almoço. Assinale a alternativa que apresenta o nome deste tipo de evento 

empresarial.

a) Breakfast

b) Breafing

c) Brunch

d) Brease

e) Browni

45. Geralmente de cunho empresarial, cujo objetivo é a transmissão de 

ideias a respeito de um tema específico. Assinale a alternativa que apresenta 

o nome deste tipo de evento.

a) Colóquio

b) Conferência

c) Convenção

d) Congresso

e) Encontro

46. Reunião de pessoas, cujo objetivo é a comemoração de alguma data ou 

acontecimento. Assinale a alternativa que apresenta o nome deste evento 

empresarial.

a) Aniversário

b) Bodas

c) Debutante

d) Coquetel

e) Brunch

47. Cada empresa organiza seu espaço denominado stand para chamar a 

atenção do público e vender seus produtos. Assinale a alternativa que apre-

senta o nome deste tipo de evento empresarial.

a) Mostra

b) Salão

c) Feira

d) Exposição

e) Road Show
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48.  Representa a maioridade religiosa, 13 anos para os meninos e 12 anos 

para as meninas, e marca a evolução importante na vida do adolescente. 

Assinale a alternativa que apresenta o nome deste tipo de evento social.

a) Debut

b) Bodas

c) Casamento putativo

d) Casamento religioso

e) Bar Mitzvah

49. Matrimônio celebrado entre colonos poloneses, ou seus descendentes; 

dura no mínimo três dias; tem muita dança e comida farta; os noivos anga-

riam dinheiro por meio de várias brincadeiras.

a) Casamento antigo

b) Bodas de ouro

c) Casamento civil

d) Casamento de polaco

e) Casamento de rico

50. É a repetição do dia e do mês em que se deu determinado acontecimen-

to. Assinale a alternativa que apresenta o nome deste tipo de eventos. 

a) Baile de debutante

b) Baile de formatura

c) Festa da graduação

d) Festa de aniversário

e) Festa de casamento
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