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LEGENDA

ÍCONES 

Prezado(a) aluno(a),
Ao longo dos seus estudos, você encontrará alguns ícones na coluna lateral do mate-
rial didático. A presença desses ícones o(a) ajudará a compreender melhor o conteúdo 
abordado e a fazer os exercícios propostos. Conheça os ícones logo abaixo:

Saiba mais
Esse ícone apontará para informações complementares sobre o assunto que 
você está estudando. Serão curiosidades, temas afins ou exemplos do cotidi-
ano que o ajudarão a fixar o conteúdo estudado.

Importante
O conteúdo indicado com esse ícone tem bastante importância para seus es-
tudos. Leia com atenção e, tendo dúvida, pergunte ao seu tutor. 

Dicas
Esse ícone apresenta dicas de estudo.

Exercícios 
Toda vez que você vir o ícone de exercícios, responda às questões propostas. 

Exercícios 
Ao final das lições, você deverá responder aos exercícios no seu livro. 

Bons estudos!
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APRESENTAÇÃO

Seja bem-vindo ao Planejamento e Organização de Eventos!

Possuir uma formação diferenciada é fundamental para colaborar em ser destaque no mercado 
de trabalho e proporcionar oportunidades de conquistar as melhores vagas de emprego. As organiza-
ções buscam identificar os profissionais com conhecimento e qualificação na área pretendida.

O aluno tecnólogo deverá, após o término do curso, estar integrado com o Eixo Tecnológico Gestão 
e Negócios, apto a atuar em atividades de apoio, cumprimento de rotinas e processos administrativos. 

O aluno deverá adquirir as habilidades e bases tecnológicas que promoverão o desenvolvimen-
to de competências necessárias na execução de sua função. 

Caro(a) Aluno(a):

Vamos falar de eventos!

Este livro foi elaborado com o objetivo de apoiar e orientar o seu aprendizado. O assunto – 
Planejamento e Organização de Eventos – é de fundamental importância na atualidade. 

Para um melhor aprendizado, estruturamos o conteúdo em módulos. 

Ao final de cada módulo, o aluno realizará um teste para exercitar o aprendizado relativo aos 
conteúdos apresentados. 

Vamos em frente! Aproveitamos para 
desejar um bom aprendizado no seu 

curso à distância e sucesso na sua 
formação profissional. Bons estudos!

Profª. Kadidja de Oliveira

“O futuro é construído pelas nossas decisões diárias, inconstantes e 
mutáveis, e cada evento influencia todos os outros.” 

Alvin Tofller
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Neste módulo, abordaremos os conceitos e 
os tipos de eventos, bem como sua classifica-
ção. O ideal é você adquirir os conhecimentos 
necessários para facilitar sua aprendizagem, 
para que ao concluir o curso, você se torne 
um profissional de destaque, apto a atuar 

profissionalmente, esbanjando habilidades e 
competências aqui adquiridas.

1.1 O que é evento?

Introdução

A palavra evento tem sua origem no latim eventu, 
que significa acontecimento. O evento é uma atividade 
que reúne pessoas e que possui um objetivo específico 
de realização por uma organização. Está presente na 
sociedade com contextos específicos, seja em área 
institucional (de organização pública ou privada), 
área sociocultural ou área promocional. 

Os eventos abrangem ações de comemorações, 
festividades, divulgação, capacitação, troca de informa-
ções, promoção, integração, educação, entre outras. Tem 
como finalidade atrair a atenção do público, como também da 
imprensa, utilizando meios de comunicação na divulgação.

1. CONCEITO, TIPOLOGIA E 
CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS
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Existem vários conceitos de evento. Veremos agora o que alguns autores dizem.

Evento é qualquer acontecimento (festa, espetáculo, comemoração, solenidade, etc.) 
organizado por especialistas, com objetivos institucionais, comunitários ou promocio-
nais (HOUAISS, 2009, p. 851).

Acontecimentos programados visando a divulgação, a comercialização e o desenvol-
vimento de atividades científicas, culturais, desportivas, assistências, etc. Servem como 
instrumento de incentivo ao turismo. (BENI, 1998).

Evento é um instrumento institucional e promocional, utilizado na comunicação di-
rigida, com a finalidade de criar conceito e estabelecer a imagem de organizações, pro-
dutos, serviços, ideias e pessoas, por meio de um acontecimento previamente planeja-
do, a ocorrer em um único espaço de tempo com a aproximação entre os participantes, 
quer seja física, quer seja por meio de recursos da tecnologia. (MEIRELES, 1999, p. 21)

Em uma democracia, a morte de cada soldado é um evento público. (notícia do jornal 
O Estado de São Paulo de 28 de setembro de 2008)

“Evento – atividade dos mais diferentes tipos reunindo pessoas” (ANDRADE, 
1999, p. 117).

De acordo com os conceitos apresentados, é fundamental entender que evento está associado 
a um acontecimento importante e especial e, que para ser realizado com sucesso, é necessária 
uma organização bem planejada, orientada para a participação de um público-alvo, e que ocor-
ra em um espaço de tempo único.

Para a realização de um evento, é preciso ter um espaço, que pode ser físico ou virtual, neste 
caso, é preciso utilizar os equipamentos tecnológicos necessários. 
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Exercitando o conhecimento

Vamos colocar em prática os conhecimentos adquiridos!

Julgue os itens marcando C para resposta certa e E para resposta errada.

( ) O evento é uma atividade que reúne pessoas e que possui um objetivo específico 
de realização por uma organização.

( ) A palavra evento tem sua origem no grego “eventu”, significa invento.  

O evento é uma atividade que reúne pessoas e que possui um objetivo específico de realiza-
ção por uma organização. 

No entanto, a palavra evento tem sua origem do latim “eventu” que significa acontecimento.

1.2 Classificando eventos
A classificação dos eventos é importante, pois a partir dela se aprende a identificar o evento que 

será executado para pôr sua ideia em prática. 

Existem várias formas de se classificar eventos, vamos conhecê-las! 

Como os eventos são classificados? 

Os eventos são classificados de acordo com o porte, a abrangência, o perfil dos participantes ou 
período de realização, dentre outras categorias de análise. A classificação vai depender da forma que 
o evento é analisado, pois poderá ter outras classificações. 

No aspecto geral, podem ser classificados como:

Privados: são eventos que fazem parte da vida pessoal dos organizadores.  Ex.: aniversários, 
casamentos, batizados, etc.

Públicos: são eventos que fazem parte da vida social de uma comunidade. Ex.: cerimoniais de 
posse de autoridades, debates, comícios, carnaval de rua.

Empresariais: são eventos que fazem parte de realizações de uma ou mais empresas. Ex.: feiras, 
convenções, etc.
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Técnico–científico: são eventos com caráter de estudo, com contribuição para o campo do 
saber de determinado assunto. Ex.: seminários, congressos, jornadas, etc.

Sociais: são eventos que trazem benefícios de desenvolvimento social, sejam beneficentes ou 
não. Ex.: coquetéis, desfiles, leilões, etc.

De uma forma mais detalhada e considerando as diversas formas de classificação de eventos, 
vamos a algumas categorias:

a) Categoria: institucional; promocional ou mercadológica.

• A categoria institucional se refere a eventos que visam criar ou fixar conceito, imagem e iden-
tidade de uma organização ou de uma pessoa. Se a empresa realiza um evento institucional, não 
necessariamente ela precisa convidar os clientes. Ela pode convidar parceiros, empregados, fornece-
dores, por exemplo. 

• Um evento de categoria promocional ou mercadológica objetiva promover um produto ou 
serviço, reforçando as ações de marketing e divulgação, tendo como finalidade, portanto, vender ou 
realizar processo comercial, negociação. Para um evento mercadológico, a empresa pode avaliar a 
necessidade de convidar os empregados, priorizando a participação de outros públicos externos mais 
alinhados aos objetivos mercadológicos.

b) Área de interesse: a classificação por área de interesse se divide em evento: artístico, cientí-
fico, cultural, educativo, político, governamental, empresarial, social, cívico, desportivo, folclórico (ma-
nifestações culturais regionais sobre lendas, tradições, costumes), de lazer, promocional (com objetivo 
de promover produtos e serviços), religioso, beneficente e turístico. Algumas modalidades de eventos 
podem se enquadrar em mais de uma área de interesse, simultaneamente. Vamos conhecer:

• Artístico: evento que trata de arte, como literatura, teatro, dança, música, dentre outros.

• Científico: relacionado a assuntos científicos em qualquer campo de conhecimento liga-
do à pesquisa.

• Cultural: evento relacionado aos aspectos culturais 
para sua divulgação e reconhecimento ou mesmo com ob-
jetivo promocional. Incluem-se nesta classificação os 
eventos folclóricos e ligados a outras manifestações e 
hábitos regionais.

• Educativo: aborda questões da área educa-
cional, novas práticas pedagógicas, cursos e novida-
des da educação.

• Cívico: classificação dada para eventos relacio-
nados à Pátria e/ou a sua história.

• Político: trata de assuntos políticos, como even-
tos ligados a partidos políticos, associações de classe, etc.

• Governamental: em todas as esferas, níveis e instâncias, são eventos que mostram ações e 
prestam contas sobre as realizações do governo.

• Empresarial: envolve atividades organizacionais como pesquisa e ações de empresas e 
seus parceiros.

Beneficen-
tes: que 
beneficia, 
que faz bem, 
que ajuda 
alguém.

Mercadoló-
gica: análise 
da gestão 
comercial 
das empre-
sas.
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• Lazer: evento que visa gerar entretenimento e bem-estar aos seus participantes.

• Social: evento de interesse comum, que visa à confraternização, quer seja familiar, quer seja 
de grupos com interesses afins, amigos ou outros grupos sociais.

• Desportivo: evento ligado ao universo esportivo, de qualquer modalidade ou espécie.

• Religiosa: enfoca interesses, assuntos ou confraternizações religiosas, de qualquer crença.

• Beneficente: eventos realizados em prol de uma causa que reflete programas e projetos so-
ciais divulgados em cerimônias públicas, normalmente para angariar fundos ou apoio institucional.

• Turístico: visa divulgar e promover produtos e serviços turísticos tentando incrementar o tu-
rismo local ou nacional. Como vimos na aula anterior, este tipo de evento é muito utilizado para garan-
tir a manutenção da oferta turística integral e constante. Nesse caso, geralmente, compõe o calendário 
oficial de eventos daquela localidade.

Exercitando o conhecimento

Para entender melhor sobre a ‘área de interesse’, vamos exercitar.

Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira.

1. Artístico

2. Científico

3. Educativo

4. Cívico

5. Empresarial

6. Lazer

7. Desportivo 

( ) Aborda questões da área educacional, novas prá-
ticas pedagógicas, cursos e novidades da educação.

( ) Envolve atividades organizacionais como pes-
quisa e ações de empresas e seus parceiros.

( ) Evento que trata de arte, como literatura, tea-
tro, dança, música, dentre outros.

( ) Evento que visa gerar entretenimento e bem-
-estar aos seus participantes.

( ) Evento ligado ao universo esportivo, de qual-
quer modalidade ou espécie. 

( ) Relacionado a assuntos científicos em qualquer 
campo de conhecimento ligado à pesquisa.

( ) Classificação dada para eventos relacionados à 
Pátria e/ou a sua história.

Vamos ver como ficou a sequência correta do exercício? Veja se ela bateu com a sua sequên-
cia: 3 - 5 - 1 - 6 - 7 - 2 - 4 .

c) Localização/abrangência: pode ser classificada como pequena, média ou grande, ou como 
local, regional, nacional ou internacional. Independentemente do local, o evento pode ser conside-
rado internacional, desde que tenha características como, por exemplo, público de vários países, re-
presentantes e/ou autoridades internacionais, seja bilíngue ou trilíngue, assuntos de abrangência e 
interesse internacional, etc.
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Assim temos:

• Locais: de bairro ou grupo de bairros. 

• Distritais: relativos ao distrito.

• Municipais: de alguma cidade.

• Regionais: que abrange uma determinada região.

• Estaduais: relativos a um estado.

• Nacionais: representam uma nação.

• Internacionais: abrangem os interesses de vários países.

d) Em relação ao público: 

• Evento fechado: acontece dentro de situações específicas e com público definido, que é con-
vidado a participar. 

• Evento aberto: divide-se em duas categorias: evento aberto em geral, que alcança todas as 
classes de público e evento aberto por adesão, que é direcionado a um determinado público que faz 
inscrição gratuita ou paga taxa de participação.

e) Em relação à periodicidade: fixo; móvel; esporádico.

Um evento fixo não varia a data de realização, ou seja, sempre ocorre na mesma data. Exemplos: 
solenidades de Sete de Setembro e festas de santos padroeiros (realizam-se, anualmente, no mesmo dia).

Um evento móvel sempre se realiza, mas não em data 
fixa. Ele pode variar de acordo com o calendário ou interes-
se dos organizadores. Ou seja, a periodicidade é fixa, mas a 
data é móvel. Incluem-se aqui eventos tais como os Jogos 
Olímpicos e a Copa do Mundo, que ocorrem de quatro em 
quatro anos.

O carnaval também é um evento móvel.

Um evento esporádico é de realização temporária e só acontece por demanda, em função de 
fatos extraordinários. Mas é claro que também tem  planejamento e programação para se realizar. 
São exemplos deste tipo, os eventos empresariais diversos ou cerimônias do Vaticano quando ocorre 
morte, escolha ou sagração do papa.

f ) Público quanto ao perfil de participantes: geral; dirigido; específico. 

• Geral: evento aberto, com todo tipo de público, com participação limitada apenas ao tama-
nho do espaço no qual o evento está sendo realizado. Há alguns eventos que, mesmo abertos, têm 
restrição de idade ou censura para participação. São exemplos de eventos com público geral: desfile 
de escolas de samba na rua, show em praça pública, encenação da Paixão de Cristo em Pernambuco, 
festa do Senhor do Bonfim em Salvador, etc. 

• Dirigido: como o próprio nome diz, é restrito ao público que tem afinidade com o assunto do 
evento ou interesse por ele. Alguns exemplos são: exposições agropecuárias, feiras de calçado ou de 
couros, salão do automóvel, etc.
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13Planejamento e Organização de Eventos

• Específico: o público é claramente definido pela afinidade direta com o assunto. Incluem-se 
nessa categoria os congressos da área de saúde, seminários de educação, workshops de medicina al-
ternativa, entre outros.

g) Tipologia. Como visto no item 1.1, existem diversos tipos de definições de eventos. Os tipos 
de eventos são variados e surgem da necessidade específica de cada organização.

Exercitando o conhecimento

Que tal testar os conhecimentos adquiridos?

Complete as frases, reescrevendo as palavras do box para o local adequado nas frases.

móvel – esporádico – fixo

Um evento                            é de realização temporária e só acontece por demanda, em 
função de fatos extraordinários.

Um evento                            sempre se realiza, mas não em data fixa. Ele pode variar de 
acordo com o calendário ou interesse dos organizadores.

Um evento                                       não varia a data de realização, ou seja, sempre ocorre na 
mesma data.

Um evento Esporádico é de realização temporária e só acontece por demanda, em função 
de fatos extraordinários.

Um evento Móvel sempre se realiza, mas não em data fixa. Ele pode variar de acordo com o 
calendário ou interesse dos organizadores.

Um evento fixo não varia a data de realização, ou seja, sempre ocorre na mesma data.

São pontos importantes:

• Vimos que existem diferenciadas formas de classificações de eventos; 

• São categorias de classificação: tipo, porte, público, abrangência, características estruturais ou área 
de interesse;

• O importante é entender que os eventos são distintos em seus objetivos e classificações, para 
atender a uma ou mais demanda(s) específica(s) da organização. 

Workshops: 
reunião de 
um grupo de 
pessoas inte-
ressadas em 
determinado 
assunto; ati-
vidade para 
discussão 
sobre um 
tema que é 
de interesse 
para todos.
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A seguir, vamos abordar quais são os 
tipos de eventos organizacionais. 

1.3 Tipos de eventos
Os tipos de eventos são variados e surgem da 

necessidade específica de cada organização. Cada 
evento possui um nome de acordo com suas carac-
terísticas, por isso é importante conhecer a classi-
ficação dos eventos institucionais e promocionais 
como apresentado no item anterior. 

A temática eventos é vasta e possui aborda-
gens diversas. Vale ressaltar que em alguns deles é 
necessário o apoio de patrocínios para se realizarem. 

Vamos agora conhecer alguns tipos de eventos organizacionais e suas características:

a) Programa de visitas: um evento do tipo programa de visitas se constitui na recepção a gru-
pos de pessoas seguindo uma programação preparada. A visitação normalmente tem uma finalidade 
técnico-científica. 

Objetivo: divulgar a empresa ou instituição a seu público-alvo e propiciar aproximação entre eles. 

Considerações: 

• É necessário divulgar a visita internamente e apresentar as informações do grupo visitante 
para toda a empresa, para não gerar estranhamento dos empregados ou atrapalhar sua rotina.

• Nas atividades preparativas, é preciso elaborar o roteiro de 
visita, contendo o percurso dos visitantes e os nomes dos empre-
gados que serão envolvidos no evento, bem como a preparação 
de material que será utilizado na visita (apresentações, aposti-
las) ou entregue aos visitantes (cartilhas, brindes, etc.).

• Também é preciso avaliar a necessidade de guias para 
percorrer o trajeto dentro da empresa. Os guias podem ser tanto 
empregados quanto contratados especialmente para o evento.

• Quando forem visitantes estrangeiros, levar em conta sua tradição e seus costumes, para 
que o programa de visitas não vire um pesadelo, isto é, que a cultura do visitante não seja ferida, 
mesmo sem intenção. 
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15Planejamento e Organização de Eventos

São etapas da organização desse tipo de evento:

• Agendamento da visita em uma data propícia para a empresa e para o visitante;

• Monitoramento e recepção dos visitantes;

• Organização do receptivo, contratando serviços como transporte, hospedagem, alimentação, 
recepção e cadastro dos convidados, quando necessário;

• Elaboração ou renovação do material de divulgação da empresa;

• Preparação de local para recepção e explicações iniciais sobre a empresa e a visita;

• Realização de registro da visita, com cobertura de foto e vídeo e entrega de foto oficial aos 
participantes, junto com um brinde da empresa.

b) Feira: em um estande, a organização apresen-
ta seus produtos e serviços com finalidade comercial.

Objetivo: promover a exposição da empresa, 
produtos e serviços e a aproximação dos clientes 
com o mercado. 

Considerações: 

• É importante investir na participação em fei-
ras, pois são compostas por um público segmentado, 
com consumidores potenciais;

• A feira propicia a aproximação com os clientes potenciais e serve como oportunidade de co-
leta de informações da concorrência e mercado;

• Devido a sua importância para o mercado, abrangência e participação do público, é uma ex-
celente forma de realizar o lançamento de novos produtos e serviços;

• A empresa deve avaliar se participará de todas as feiras de seu setor de atuação, já que o in-
vestimento para participar de uma feira é significativo.;

• De acordo com o objetivo e o tipo de público visitante, a empresa deverá definir-se quanto à 
sua participação ou não. 

São etapas da organização desse tipo de evento:

• Escolha da área de exposição;

• Definição do projeto do estande;

• Contratação de serviços para o estande: buffet, recepcionista, segurança, limpeza, etc. 

A participação em feiras é tão importante e composta por tantos detalhes, normas e procedi-
mentos que sua organização será tratada em outro módulo.

c) Congresso: é um tipo de evento de grande porte cujas sessões de trabalho englobam, por 
exemplo, debates, cursos, workshops, atividades sociais para participantes em um só local. São eventos 
promovidos por entidades participativas para debater temas que interessam a um segmento profissional.

Propícia: 
coveniente.

Buffet: 
conjunto 
de alimen-
tos e servi-
ços para a 
mesa.
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16 NT Editora

Objetivo: estudar temas cujas conclusões, depois de aprova-
das pelas autoridades, serão adotadas (no todo ou em parte).

Considerações: 

• Além de participar do congresso como palestrante ou como 
expositor na feira anexa ao evento, pode ser uma forma interes-
sante também para a empresa patrocinar o congresso. Para isso, é 
necessário antecedência na compra de cotas de patrocínio, já que 
normalmente a organização do congresso do ano seguinte começa 
quando da finalização do congresso anterior. Patrocinando um congres-
so, a empresa terá grande visibilidade frente ao seu público-alvo, já que 
estará exposta para todo o público participante e em toda a programação 
visual do evento: banners,  pastas, canetas, uniformes dos organizadores, blo-
cos, faixas, painéis, releases de divulgação para a imprensa, etc.

• O congresso também é uma oportunidade para a antecipação de tecnologias e serviços, para 
apresentá-los em primeira mão ao público-alvo.

• Dentre o público participante de um congresso estão: palestrantes (conferencista), congres-
sistas (quem participa das atividades do congresso e paga pela inscrição), expositores (expõem os 
produtos na feira, que eventualmente compõe o congresso), estudantes (também participam das 
atividades do congresso e normalmente têm o valor de inscrição reduzido), visitantes (não têm acesso 
às atividades principais, somente participam da programação aberta ao público).

d) Seminário: em um seminário, a exposição é feita por uma ou mais 
pessoas com a presença de um coordenador. Normalmente divide-se em 
três fases: exposição, discussão e conclusão.

Objetivo: transmissão, atualização e debate de conheci-
mentos e técnicas centrados em um tema básico, que pode ser 
desdobrado em subtemas.

Considerações: 

• Normalmente os custos são cobertos pela 
cobrança de inscrições, patrocínios e trocas de ser-
viços, como a cessão de passagens aéreas por uma 
companhia aérea;

• Entrega-se material (pasta, crachá, bloco, ca-
neta ou lápis, etc.) e/ou certificado aos participantes;

• Podem ocorrer exposições paralelas ao seminário. 

São etapas da organização desse tipo de evento: 

• Definição do tema central;

• Definição e convite aos palestrantes;

• Preparação do material a ser entregue aos participantes (apostila, bloco, caneta, pasta, etc.);

• Organização de estrutura adequada para os participantes fazerem anotações e participarem 
do seminário (montagem com cadeira e mesa ou com cadeiras escolares).

e) Simpósio: muito parecido com a estrutura de um seminário, é um evento destinado à divul-
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17Planejamento e Organização de Eventos

gação de experiências, pesquisas ou inovações tecnológicas em determinada área profissional. É um 
evento prático e simples, de pequeno porte e curta duração, com público especializado.

Objetivo: discussão e debate sobre as possibilidades de aplicação prática das ideias apresentadas.

Considerações: 

• Favorece contato entre expositores e público: permite apresentação de pesquisas e demons-
tração de tecnologias e processos;

• É um evento que permite discussão de temas de interesse geral: medicina alternativa, 
jardinagem, etc.

São etapas da organização desse tipo de evento:

• Bem parecido com o seminário, o simpósio deve proporcionar estru-
tura para os participantes fazerem anotações e assistirem à exposição.

f ) Workshop: encontro em que há uma parte expositiva 
seguida de desenvolvimento de atividades práticas. É voltado 
para a aprendizagem e é composto, necessariamente, por 
uma parte prática, ou seja, parte do evento em que os par-
ticipantes efetivamente se envolvem com o que está sendo 
apresentado. Por exemplo, a apresentação de um novo pro-
duto: em um workshop, os participantes assistem à explica-
ção sobre o produto, suas funcionalidades, características e 
informações técnicas e também testam, tocam, sentem o pro-
duto, mexem e interagem com ele.

Objetivo: familiarizar os participantes com um assunto ou 
técnica, aliando teoria à prática.

Considerações:

• Por sua característica prática, recomenda-se no máximo 30 ou 40 participantes por evento. Se 
você precisar fazer um workshop em uma muito grande, a solução será dividir o grupo maior em vários 
grupos menores, para que o evento seja mais produtivo;

• Um workshop pode ser útil para:

 - solucionar problemas operacionais, já que os participantes entrarão em contato com o 
produto ou serviço e poderão testar e opinar sobre ele;

 - desenvolver ou aprimorar produtos, com a inclusão de pessoas externas à empresa no 
evento, desde que isso seja viável.

São etapas da organização desse tipo de evento:

• Preparação de um espaço adequado para comportar as características do evento, tanto em 
sua parte de exposição teórica quanto em sua parte prática e interativa;

• Organização dos materiais necessários para a parte prática do evento, que muitas vezes en-
volve artigos inusitados, já que eles podem gerar inovações para os produtos. Como exemplo, um 
workshop para guias turísticos, para que eles desenvolvam novidades na venda de pacotes de via-
gem: eles podem desenvolver alguma estratégia inovadora que, para ser apresentada e explicada ao 
público participante, pode envolver materiais como papéis diferenciados, canetas especiais, compu-
tador com internet e caixas de som, etc.
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18 NT Editora

Como estamos na área da Educação, vamos conhecer os tipos de eventos institucionais que 
ocorrem nessa área, tanto em instituições públicas quanto privadas. 

Programa de visitas: organização de visitas programadas para que a população tenha acesso 
às atividades e locações da instituição. Conhecido como “Programa Portas Abertas”, apresenta 
inúmeras vantagens na disseminação da imagem da universidade frente aos seus públicos;

Exposição: divulgação de trabalhos acadêmicos e demais atividades realizadas pela universi-
dade. Bom momento para divulgar as produções no ensino, pesquisa e extensão; 

Feira: exposição de trabalhos e atividades realizadas dentro das 
universidades, bem como do funcionamento dos cursos 
de graduação e pós-graduação, visando ampliar 
o número de alunos interessados no ingresso 
a essas instituições. São as denominadas 
“Feiras das Profissões”, muito úteis na disse-
minação e na consolidação da imagem das 
universidades; 

Conferência: exposição de determinado assun-
to por um conferencista especializado, tendo, na sequência, abertura 
de espaço a perguntas da plateia;

Videoconferência: reunião realizada entre setores que estão em localidades diferentes para a 
discussão/debate de assuntos via computador/internet;

Palestra: exposição de um assunto para uma 
plateia pequena, seguida de espaço para 
perguntas. Pode-se organizar um ciclo de 
palestras;

Simpósio: explanações de vários expositores 
sobre um tema científico, com a presença de 
um coordenador. O objetivo não é o debate 
em si, e sim o intercâmbio de ideias;

Painel: debate entre expositores sob a coorde-
nação de um moderador. Não há formulação de perguntas pela plateia;

Mesa-redonda: grupo coordenado por um moderador, em que cada pessoa possui tempo 
limitado para suas falas. Posteriormente, tem início um debate;

Convenção: apresentação de vários assuntos por um grupo de pessoas, com a presença de um 
coordenador. Pode durar vários dias e normalmente é realizado por entidades empresariais e 
políticas;

Congresso: evento de grande porte, realizado em vários dias. Engloba, inclusive, atividades 
sociais e culturais para os participantes;

Seminário: exposição feita por uma ou mais pessoas, com a presença de um coordenador. A 
plateia participa em forma de grupo;

Fórum: exposições feitas com a presença de um coordenador. Caracteriza-se pela discussão e 
debate, podendo durar um ou mais dias. A plateia participa com questionamentos;

Intercâm-
bio: troca.
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19Planejamento e Organização de Eventos

Debate: discussão entre duas pessoas que defendem pontos de vista diferentes sobre um 
tema. A participação da plateia fica restrita a aplausos e protestos moderados;

Semana: encontro semelhante ao congresso, mas de menor porte, tendo duração de vários 
dias. Um exemplo, nas universidades, são as semanas acadêmicas;

Entrevista coletiva: questionamentos da imprensa ao entrevistado sobre determinado assun-
to. Nas universidades, é comum o assessor de imprensa manter um relacionamento assíduo 
com a mídia, com o intuito de conseguir espaços nos diferentes meios de comunicação, para 
concessão de entrevistas em momentos oportunos e para divulgação de atividades;

Jornada: encontro de grupos de profissionais para discutir assuntos de interesse da área;

Workshop: modalidade parecida com a oficina, mas caracterizada por uma parte expositiva 
seguida da demonstração de um produto/serviço;

Oficina: mais utilizada na área educacional, consistindo em uma parte expositiva seguida de uma 
demonstração/prática do assunto. Em universidades, por exemplo, pode fazer parte de uma sema-
na acadêmica ou seminário.

Importante: Com o uso das tecnologias da informação e comunicação (TIC), alguns eventos 
podem ser realizados virtualmente, como fóruns de discussões, seminários e videoconferências, 
nos quais as pessoas são convidadas a participar e discutir virtualmente os assuntos relaciona-
dos ao tema central do evento.

Para finalizar este módulo, vimos que 
existem diversos tipos de eventos 
organizacionais, entre eles temos:

a) Programa de visitas, que se constitui como a recepção a grupos de pessoas seguindo uma 
programação preparada.

b) Feira, evento em que a organização apresenta seus produtos e serviços, com finalidade co-
mercial, em um estande.

c) Congresso, evento de grande porte cujas sessões de trabalho englobam, por exemplo, deba-
tes, cursos, workshops, atividades sociais para participantes em um só local.

d) Seminário, em que a exposição é feita por uma ou mais pessoas com a presença de um co-
ordenador. Normalmente divide-se em três fases: exposição, discussão e conclusão.

Tecnologias 
da infor-
mação e 
comunica-
ção (TIC): 
conjunto 
de recursos 
tecnológicos 
que propor-
cionam um 
novo modo 
de se comu-
nicar. Uma 
característica 
das TICs é a 
agilidade, 
a horizon-
talidade e 
a possibi-
lidade de 
manipulação 
do conteúdo 
da comu-
nicação e 
informação 
mediante a 
digitalização 
e comuni-
cação em 
redes. 
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20 NT Editora

Parabéns, 
você fina-
lizou esta 
lição!

Agora 
responda  
às questões 
ao lado.

e) Simpósio, evento destinado à divulgação de experiências, pesquisas ou inovações tecno-
lógicas em determinada área profissional. É um evento prático e simples, de pequeno porte e curta 
duração, com público especializado.

f ) Workshop, encontro em que há uma parte expositiva seguida de desenvolvimento de ativi-
dades práticas.

Exercícios

Questão 01 – Conforme entendimento nas definições de EVENTO, identifique qual al-
ternativa está incorreta.

a) Evento tem sua origem no latim “EVENTU” que significa eventualidade.    

b) O evento é uma atividade que reúne pessoas e que possui um objetivo específico de 
realização por uma organização. 

c) Os eventos contemplam ações de comemorações, festividades, divulgação, capacita-
ção, troca de informações, promoção, integração, educação, entre outras. 

d)  Tem como finalidade atrair a atenção do público, como também da imprensa, utili-
zando meios de comunicação na divulgação.

Questão 02 – Evento é qualquer acontecimento organizado por especialistas, com ob-
jetivos institucionais, comunitários ou promocionais (HOUAISS, 2009, p. 851).

Marque as alternativas relativas aos acontecimentos possíveis:

a) ( ) festa;

b) ( ) espetáculo;

c) ( ) comemoração; 

d) ( ) solenidade.

Questão 03 – São eventos que fazem parte da vida social de uma comunidade. Ex.: ceri-
moniais de posse de autoridades, debates, comícios, carnaval de rua. São classificados como:

a) privados;

b) públicos;

c) técnico–científicos;

d) sociais.

Questão 04 – De acordo com a categoria, o evento pode ser institucional, promocional 
ou mercadológico. Caracteriza um evento promocional:

a) essa categoria de evento permite promover um produto ou serviço, reforçando as 
ações de marketing e divulgação, tendo como finalidade, portanto, vender ou realizar pro-
cesso comercial, negociação;

b) para esse evento, a empresa pode avaliar a necessidade de convidar os emprega-
dos, priorizando a participação de outros públicos externos mais alinhados aos objeti-
vos mercadológicos;
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21Planejamento e Organização de Eventos

c) ao realizar esse tipo de evento, não necessariamente a empresa  precisa convidar os 
clientes. Ela pode convidar parceiros, empregados, fornecedores, por exemplo;

d) a categoria se refere a eventos que visam criar ou fixar conceito, imagem e identida-
de de uma organização ou de uma pessoa. Se a empresa realiza esse tipo de evento, não 
necessariamente ela precisa convidar os clientes.

Questão 05 – De acordo com a categoria, o evento pode ser institucional, promocional 
ou mercadológico. Evento institucional é: 

a) essa categoria de evento permite promover um produto ou serviço, reforçando as 
ações de marketing e divulgação, tendo como finalidade, portanto, vender ou realizar pro-
cesso comercial, negociação;

b) para esse evento, a empresa pode avaliar a necessidade de convidar os emprega-
dos, priorizando a participação de outros públicos externos mais alinhados aos objeti-
vos mercadológicos;

c) ao realizar esse tipo de evento, não necessariamente a empresa  precisa convidar os 
clientes. Ela pode convidar parceiros, empregados, fornecedores, por exemplo; 

d)  a categoria se refere a eventos que visam criar ou fixar conceito, imagem e identida-
de de uma organização ou de uma pessoa. Se a empresa realiza esse tipo de evento, não 
necessariamente ela precisa convidar os clientes.

Questão 06 – Os tipos de eventos são variados e surgem da necessidade específica de 
cada organização. Os objetivos de evento do tipo feira são:

a) divulgar a empresa ou instituição ao seu público-alvo e propiciar aproximação entre eles;

b) promover a exposição da empresa, produtos e serviços e a aproximação com clientes 
e com o mercado;

c) estudar temas cujas conclusões, depois de aprovadas pelas autoridades, serão adota-
das (no todo ou em parte);

d) transmissão, atualização e debate de conhecimentos e técnicas centrados em um 
tema básico, que pode ser desdobrado em subtemas.

Questão 07 – Um congresso é um tipo de evento:

a) em um estande, a organização apresenta seus produtos e serviços, com finalida-
de comercial;

b) que se constitui na recepção a grupos de pessoas seguindo uma programação pre-
parada. A visitação normalmente tem uma finalidade técnico-científica;

c) em que a exposição é feita por uma ou mais pessoas com a presença de um coorde-
nador. Normalmente divide-se em três fases: exposição, discussão e conclusão;

d) de grande porte, cujas sessões de trabalho englobam, por exemplo, debates, cursos, 
workshops, atividades sociais para participantes, em um só local.
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22 NT Editora

Questão 08 – Feira tem como objetivo: promover a exposição da empresa, produtos e 
serviços e a aproximação com clientes e com o mercado. Marque a alternativa que não se 
considera para sua realização. 

a) É importante investir na participação em feiras, pois são compostas por um público 
segmentado, com consumidores potenciais.

b) A feira propicia a aproximação com os clientes potenciais e serve como oportunidade 
de coleta de informações da concorrência e mercado.

c) Não é um tipo de evento considerado uma excelente forma de realizar o lançamento 
de novos produtos e serviços.

d) De acordo com o objetivo e o tipo de público visitante, a empresa deverá definir-se 
quanto à sua participação ou não. 

Questão 09 – Considerando a área educacional, identifique quais os tipos de eventos 
que caracterizam uma videoconferência.

a) Conhecido como “Programa Portas Abertas”, apresenta inúmeras vantagens na disse-
minação da imagem da universidade frente aos seus públicos.

b) Exposição de determinado assunto por um conferencista especializado, tendo, na 
sequência, abertura de espaço a perguntas da plateia.

c) Divulgação de trabalhos acadêmicos e demais atividades realizadas pela universida-
de. Bom momento para divulgar as produções no ensino, pesquisa e extensão; 

d) Reunião realizada entre setores que estão em localidades diferentes para a discus-
são/debate de assuntos via computador/internet.

Questão 10 – Os tipos de eventos são variados e surgem da necessidade específica de 
cada Instituição. Em uma universidade, o que caracteriza o evento do tipo simpósio?

a) Explanações de vários expositores sobre um tema científico, com a presença de um 
coordenador. O objetivo não é o debate em si, e sim o intercâmbio de ideias.

b) Exposição de um assunto para uma plateia pequena, seguida de espaço para pergun-
tas. Pode-se organizar um ciclo de palestras.

c) Caracterizada por uma parte expositiva seguida da demonstração de um produ-
to/serviço.

d) Mais utilizada na área educacional, consistindo em uma parte expositiva seguida de 
uma demonstração/prática do assunto. Em universidades, por exemplo, pode fazer parte 
de uma semana acadêmica ou seminário.
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