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CAPÍTULO 3  PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 
 

 

MÓDULO II 

 

Habilitação Profissional de TÉCNICO EM EVENTOS 

 

O TÉCNICO EM EVENTOS é o profissional que projeta, planeja, organiza, coordena, 

executa e avalia serviços de apoio técnico e logístico a eventos de diversas classificações 

e tipologias. Utiliza normas de cerimonial e protocolo. Opera as ferramentas de marketing 

e de divulgação. Executa procedimentos de recepção e encaminhamentos demandados 

por eventos. Coordena a decoração de ambientes e o armazenamento e a organização de 

gêneros alimentícios servidos em eventos. 

 

MERCADO DE TRABALHO                     

❖ Hotéis; 

❖ Buffets; 

❖ Restaurantes;  

❖ Órgãos públicos; 

❖ Cruzeiros marítimos;  

❖ Convention visitors bureaux; 

❖ Parques temáticos e urbanos; 

❖ Empresas organizadoras de eventos;  

❖ Centro de convenções e de exposições; 

❖ Empresas prestadoras de serviços para eventos. 

 

 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS 

❖ Administrar conflitos. 

❖ Agir com dinamismo. 

❖ Demonstrar ética profissional.  

❖ Evidenciar autonomia intelectual. 

❖ Demonstrar clareza e expressão verbal. 
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❖ Demonstrar capacidade de discernimento. 

❖ Demonstrar capacidade de análise e tomada de decisão.  

❖ Revelar habilidade para escutar atentamente seu interlocutor.  

❖ Evidenciar iniciativa e flexibilidade para adaptar-se a novas dinâmicas.  

❖ Responder com empatia a emoções e necessidades manifestadas por outras pessoas.  

❖ Evidenciar capacidade de adoção comportamental segundo as circunstâncias do 

ambiente. 

❖ Demonstrar capacidade de adotar em tempo hábil a solução mais adequada entre 

possíveis alternativas.  

 

 

Ao concluir a Habilitação Profissional de TÉCNICO EM EVENTOS, o aluno deverá ter 

construído as seguintes competências gerais: 

 

MÓDULO I 

• Programar eventos em espaços culturais diversificados. 

• Correlacionar as dimensões da hospitalidade e do turismo à área de Eventos. 

• Comunicar-se no contexto da área profissional em língua estrangeira – inglês. 

• Interpretar legislação, normas e padrões de segurança relacionados a eventos. 

• Comunicar-se, oralmente e por escrito, utilizando a terminologia técnico-científica da 

profissão. 

• Pesquisar o mercado de eventos, suas demandas e características regionais e 

nacionais.  

• Executar programações e atividades de lazer e recreação adequadas aos diferentes 

públicos, espaços e equipamentos.  

• Analisar aspectos relacionados à responsabilidade social, ao respeito à diversidade e 

à sustentabilidade no exercício profissional. 

 

MÓDULO II 

• Elaborar portfólio para a divulgação de eventos.  

• Identificar os conceitos de etiqueta em diferentes eventos. 

• Programar produtos e serviços de alimentação para eventos.  

• Desenvolver estratégias de comunicação e venda de eventos. 

• Desenvolver roteiros e scripts para cerimoniais sociais e públicos. 
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• Operacionalizar eventos articulando serviços, fornecedores e infraestrutura. 

• Comunicar-se no contexto da área profissional em língua estrangeira – espanhol. 

• Desenvolver projetos prevendo planejamento, organização e execução dos eventos. 

• Utilizar sistemas operacionais e programas de aplicação necessários à realização de 

atividades na área profissional. 

 

 

ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

MÓDULO II 

❖ Aplicar técnicas de cerimonial, protocolo e etiqueta. 

❖ Executar serviços de orientação ao público, em espanhol. 

❖ Coletar informações e dados para a realização de eventos. 

❖ Propor e executar projetos relacionados à área de Eventos. 

❖ Controlar atividades operacionais e de logística em eventos. 

❖ Acompanhar a organização e o serviço de buffets3 e banquetes. 

❖ Executar rotinas administrativas relacionadas a serviços de eventos. 

❖ Montar, organizar e decorar espaços para cada tipologia de evento. 

❖ Comercializar serviços e eventos de acordo com as variações da demanda. 

❖ Elaborar registros e planilhas de acompanhamento e controle de atividades. 

❖ Assessorar o planejamento, a organização e a execução de projetos em eventos. 

❖ Utilizar aplicativos informatizados para a gestão operacional e administrativa de 

eventos. 

❖ Organizar e supervisionar as instalações e os locais de realização dos eventos e 

acompanhar demais serviços de apoio. 

❖ Controlar o armazenamento de alimentos e bebidas, materiais e equipamentos de 

acordo com  a especificidade e natureza. 

 

ATRIBUIÇÕES EMPREENDEDORAS  

❖ Construir redes de contatos. 

❖ Identificar oportunidades e ameaças de uma situação. 

 

 

                                            
3 Serviço de alimentação em eventos. 
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ÁREA DE ATIVIDADES 

 

A – ASSESSORAR O PLANEJAMENTO E A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, 

TÉCNICO-CIENTÍFICOS E CORPORATIVOS  

➢ Avaliar serviços prestados.  

➢ Organizar logística de eventos. 

➢ Elaborar cerimonial para eventos. 

➢ Montar e desmontar espaços de eventos.  

➢ Utilizar ferramentas de administração em eventos. 

➢ Auxiliar na ornamentação e decoração de espaços. 

➢ Acompanhar os trâmites físico-financeiros do evento.  

➢ Elaborar relatórios técnicos e de resultados do evento.  

➢ Operacionalizar serviços e produtos relacionados ao segmento de eventos.  

➢ Selecionar, contatar e recepcionar empresas prestadoras de serviços de eventos. 

 

B - AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFETS E BANQUETES  

➢ Elaborar cardápios. 

➢ Orientar brigadas de serviço de salão. 

➢ Realizar mise-en-place4 de salão e de mesas. 

➢ Montar buffet frio, quente, sobremesa e coffee break. 

➢ Calcular quantidade de alimentos e bebidas por pessoa. 

 

C - PROMOVER EVENTOS  

➢ Comercializar serviços para eventos. 

➢ Executar ações de divulgação de eventos. 

➢ Assessorar a captação e a comercialização de eventos. 

  

                                            
4 Organização. 
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MÓDULO I 

 

PERFIL PROFISSIONAL DA QUALIFICAÇÃO 

 

Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de RECEPCIONISTA DE EVENTOS 

 

O RECEPCIONISTA DE EVENTOS é o profissional que atua no acolhimento dos 

participantes e palestrantes. Orienta e fornece informações, materiais, certificados, crachás 

e equipamentos durante a realização do evento. 

 

ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

❖ Recepcionar, encaminhar e orientar participantes. 

❖ Seguir normas e padrões de segurança em eventos. 

❖ Acompanhar a produção de eventos culturais e artísticos, sociais, técnico-científicos e 

corporativos. 

❖ Executar atividades de atendimento e orientação a clientes. 

❖ Intermediar interesses, expectativas e solicitações de clientes. 

❖ Atuar de acordo com princípios éticos nas relações de trabalho. 

❖ Organizar e aplicar atividades recreativas e de lazer em eventos. 

❖ Comunicar-se no contexto da área profissional em idioma de comum entendimento. 

❖ Comunicar-se em língua portuguesa, utilizando o vocabulário técnico da área 

profissional. 

❖ Instalar equipamentos, recursos audiovisuais e outros meios informatizados para uso 

em eventos. 

❖ Orientar e encaminhar clientes à assistência médica especializada, em casos de 

emergências. 

❖ Divulgar informações, de forma clara e objetiva, no desenvolvimento de atividades e/ou 

eventos, considerando o público-alvo. 

❖ Executar ações na organização e na finalização de eventos, considerando aspectos 

relacionados à sustentabilidade ambiental. 

❖ Organizar eventos de acordo com tema, público-alvo, data e hora, local, orçamento 

disponível e legislação específica da localidade. 
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ATRIBUIÇÕES EMPREENDEDORAS 

❖ Demonstrar capacidade para sistematizar dados e informações. 

 

ÁREA DE ATIVIDADES 

 

A – EXECUTAR SERVIÇO DE RECEPÇÃO EM EVENTOS 

➢ Disponibilizar equipamentos.  

➢ Preparar área e material para recepção. 

➢ Distribuir pesquisa de avaliação do evento.  

➢ Cadastrar e orientar participantes em eventos.  

➢ Acompanhar palestrantes e organizadores de eventos. 

 

B - REALIZAR ATIVIDADES RECREATIVAS E DE LAZER EM EVENTOS  

➢ Promover atividades lúdicas. 

➢ Conduzir atividades recreativas e de lazer. 

➢ Elaborar programação recreativa e de lazer para diferentes públicos.  

➢ Definir cronograma e espaços físicos para a realização de atividades.  

➢ Organizar atividades sociais para os participantes do evento e seus acompanhantes. 

 

C – AUXILIAR NA PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS  

➢ Contatar e assessorar artistas.  

➢ Elaborar programação cultural.  

➢ Preparar espaços e equipamentos para eventos artísticos e culturais.  

➢ Identificar potenciais patrocinadores e apoiadores de eventos culturais.  

➢ Contatar prestadores de serviços na área de iluminação, sonorização, figurino, 

cenografia, entre outros.  

 

D – DESENVOLVER ATIVIDADES EM EVENTOS, RESPEITANDO OS PADRÕES DE 

SEGURANÇA  

➢ Orientar a contratação de seguros. 

➢ Auxiliar na prestação de primeiros socorros. 

➢ Verificar clientes com credenciais ou similar. 

➢ Orientar uso de equipamentos de segurança. 

➢ Identificar áreas e situações de risco em eventos. 
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CAPÍTULO 4  ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 

 

4.1. Estrutura Modular 

O currículo da Habilitação Profissional de TÉCNICO EM EVENTOS foi organizado dando 

atendimento ao que determinam as legislações: Lei Federal nº 9394, de 20-12-1996 (e suas 

respectivas atualizações), na Resolução CNE/CEB nº 1, de 5-12-2014, na Resolução 

CNE/CEB nº 6, de 20-9-2012, na Resolução SE nº 78, de 7-11-2008, no Decreto Federal 

nº 5154, de 23-7-2004, alterado pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014, no Parecer CNE/CEB 

nº 39/2004, no Parecer CNE/CEB nº 11, de 12-6-2008, na Deliberação CEE Nº 162/2018, 

na Indicação CEE nº 169/2018, assim como as competências profissionais identificadas 

pelo Ceeteps, com a participação da comunidade escolar e de representantes do mundo 

do trabalho. 

 

A organização curricular da Habilitação Profissional de TÉCNICO EM EVENTOS está de 

acordo com o Eixo Tecnológico “Turismo, Hospitalidade e Lazer” e estruturada em módulos 

articulados, com terminalidade correspondente à qualificação profissional de nível técnico 

identificada no mercado de trabalho. 

 

Os módulos são organizações de conhecimentos e saberes provenientes de distintos 

campos disciplinares e, por meio de atividades formativas, integram a formação teórica à 

formação prática, em função das capacidades profissionais que se propõem desenvolver. 

 

Os módulos, assim constituídos, representam importantes instrumentos de flexibilização e 

abertura do currículo para o itinerário profissional, pois que, adaptando-se às distintas 

realidades regionais, permitem a inovação permanente e mantêm a unidade e a 

equivalência dos processos formativos. 

 

A estrutura curricular que resulta dos diferentes módulos estabelece as condições básicas 

para a organização dos tipos de itinerários formativos que, articulados, conduzem à 

obtenção de certificações profissionais. 
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4.2. Itinerário Formativo 

 

O curso de TÉCNICO EM EVENTOS é composto por 2 (dois) módulos. 

 

O aluno que cursar o MÓDULO I concluirá a Qualificação Profissional Técnica de Nível 

Médio de RECEPCIONISTA DE EVENTOS. 

 

Ao completar os MÓDULOS I e II, o aluno receberá o Diploma de TÉCNICO EM EVENTOS, 

desde que tenha concluído, também, o Ensino Médio ou curso equivalente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MÓDULO I MÓDULO II 

 

Qualificação 
Profissional Técnica de 

Nível Médio de 
RECEPCIONISTA DE 

EVENTOS 

 

 
 

Habilitação 
Profissional de 

Técnico em EVENTOS 
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4.3. Proposta de Carga Horária por Componente Curricular 

 

MÓDULO I – Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de RECEPCIONISTA 

DE EVENTOS 

 

Componentes 

Curriculares 

Carga Horária 

Horas-aula 

T
o

ta
l 
e
m

 H
o

ra
s

 

T
o

ta
l 
e
m

 H
o

ra
s
 –

 2
,5

 

T
e
ó

ri
c
a

 

T
e
ó

ri
c
a

 –
 2

,5
 

P
rá

ti
c
a
 P

ro
fi

s
s
io

n
a
l 

P
rá
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c
a
 P

ro
fi

s
s
io

n
a
l 

–
 2

,5
 

T
o

ta
l 

T
o

ta
l 

–
 2

,5
 

I.1 – Ética e Cidadania Organizacional 40 50 00 00 40 50 32 40 

I.2 – Linguagem, Trabalho e Tecnologia 40 50 00 00 40 50 32 40 

I.3 – Inglês Instrumental 40 50 00 00 40 50 32 40 

I.4 – Produção de Eventos Culturais 00 00 100 100 100 100 80 80 

I.5 – Segurança e Primeiros Socorros 

em Eventos 
60 50 00 00 60 50 48 40 

I.6 – Organização de Atividades 

Recreativas 
00 00 60 50 60 50 48 40 

I.7 – Serviços de Recepção e 

Hospitalidade 
60 50 00 00 60 50 48 40 

I.8 – Planejamento de Eventos 00 00 100 100 100 100 80 80 

Total 240 250 260 250 500 500 400 400 
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MÓDULO II – Habilitação Profissional de Técnico em EVENTOS 

 

Componentes 

Curriculares 

Carga Horária 

Horas-aula 

T
o

ta
l 
e
m

 H
o

ra
s

 

T
o

ta
l 
e
m

 H
o

ra
s
 –

 2
,5

 

T
e
ó

ri
c
a

 

T
e
ó
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c
a

 –
 2

,5
 

P
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c
a
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s
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l 

P
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c
a
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s
s
io

n
a
l 

–
 2

,5
 

T
o

ta
l 

T
o

ta
l 

–
 2

,5
 

II.1 – Administração em Eventos 40 50 00 00 40 50 32 40 

II.2 – Aplicativos Informatizados 00 00 60 50 60 50 48 40 

II.3 – Cerimonial, Protocolo e Etiqueta 00 00 60 50 60 50 48 40 

II.4 – Espanhol Instrumental 40 50 00 00 40 50 32 40 

II.5 -  Organização e Logística em 

Eventos 
00 00 100 100 100 100 80 80 

II.6 – Marketing em Eventos 40 50 00 00 40 50 32 40 

II.8 – Serviços de Buffet e Banquete 00 00 60 50 60 50 48 40 

II.8 – Planejamento e Desenvolvimento 

do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) em EVENTOS 

00 00 100 100 100 100 80 80 

Total 120 150 380 350 500 500 400 400 
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4.4. Formação Profissional 

 

MÓDULO I – Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de RECEPCIONISTA 

DE EVENTOS 

 

I.1 ÉTICA E CIDADANIA ORGANIZACIONAL 

Função: Execução de Procedimentos Éticos no Ambiente de Trabalho 

Classificação: Execução 

Atribuições e Responsabilidades  

• Atuar de acordo com princípios éticos nas relações de trabalho. 

• Executar ações na organização e na finalização de eventos, considerando aspectos relacionados 

à sustentabilidade ambiental. 

Valores e Atitudes 

• Estimular atitudes respeitosas. 

• Incentivar o diálogo e a interlocução. 

• Valorizar ações que contribuam para a convivência saudável. 

Competências Habilidades 

1. Interpretar as ações comportamentais 

orientadas para a realização do bem comum. 

 

 

 

 

 

2. Analisar as ações comportamentais no contexto 

das relações trabalhistas e de consumo. 

 

 

 

3. Contextualizar a aplicação das ações éticas aos 

campos do direito constitucional e legislação 

ambiental. 

 

4. Analisar normas de conduta relacionadas à área 

de Eventos  

1.1 Identificar os princípios de liberdade e 

responsabilidade nas ações cotidianas. 

1.2 Comparar as diferenças de valores éticos e 

valores morais exercidos na comunidade local. 

1.3 Adequar princípios e valores sociais a práticas 

trabalhistas. 

 

2.1 Detectar aspectos estruturais e princípios 

norteadores do Código de Defesa do Consumidor. 

2.2 Identificar os fundamentos dos códigos de ética e 

normas de conduta. 

 

3.1 Identificar as implicações da legislação ambiental 

no desenvolvimento do bem estar comum e na 

sustentabilidade. 

 

4.1 Consultar normas e regulamentos para o exercício 

profissional na área de Eventos 

4.2. Identificar normas e regulamentos adequados ao 

contexto de trabalho   

4.3 Utilizar os princípios da ética e responsabilidade 

social no desenvolvimento de eventos e serviços.  

4.4 Executar rotinas e procedimentos em 

conformidade com os códigos e normas de conduta 

Bases Tecnológicas 

 

Noções gerais sobre as concepções clássicas da Ética 

 

Ética e Moral 

• Orientações sobre os limites e responsabilidades nas condutas sociais : 
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✓ uso inadequado de substâncias. 

 

• Orientações sobre os limites e responsabilidades relacionadas à contratação de serviços que 

comprometem a ética e a moral na conduta humana (Book Rosa). 

 

Cidadania, trabalho e condições do cotidiano 

• Estudos de caso. 

 

Relações sociais no contexto do trabalho e desenvolvimento de ética regulatória 

 

Códigos de ética nas relações profissionais 

 

Consumo consciente sob a ótica do consumidor e do fornecedor 

 

Códigos de ética e normas de conduta  

• Princípios éticos; 

• Ética na Internet. 

 

Direito Constitucional na formação da cidadania 

 

Princípios da Ética e suas relações com a formação do Direito Constitucional 

 

Aspectos gerais da aplicabilidade da legislação ambiental no desenvolvimento socioeconômico e ambiental 

 

Responsabilidade social como parte do desenvolvimento da cidadania 

 

Mobilidade. Acessibilidade, inclusão social e econômica 

 

Responsabilidade social/sustentabilidade 

• Procedimentos para área de Informática. 

• Lei Complementar 131, também conhecida como Lei da Transparência - sancionada em 2009, que 

obriga a União, os estados e os municípios a divulgar seus gastos na Internet em tempo real  

Lei de Acesso à informação:  Lei  Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011 - dispõe sobre os 

procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim 

de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3º do art. 

37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal. 

 

Códigos de ética e conduta:  

• Código de Ética da Associação Brasileira de Empresas de Eventos, ABEOC BRASIL 

http://www.abeoc.org.br/wp-content/uploads/2014/12/Guia_etica-programa-de-qualidade-abeocbrasil.pdf  

• Codigo de ética e Conduta – Abrafesta – Associação Brasileira de Eventos  

https://abrafesta.com.br/nossa-historia/codigo-de-conduta 

Carga horária (horas-aula) 

Teoria 40 
Prática em 

Laboratório* 
00 Total  40 Horas-aula 

Teoria (2,5) 50 
Prática em 

Laboratório* (2,5) 
00 Total (2,5)  50 Horas-aula 

          * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às 

competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 
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Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente 

curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 
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I.2 LINGUAGEM, TRABALHO E TECNOLOGIA 

Função: Montagem de Argumentos e Elaboração de Textos 

Classificação: Planejamento 

Atribuições e Responsabilidades  

• Executar atividades de atendimento e orientação a clientes. 

• Comunicar-se em língua portuguesa utilizando vocabulário técnico da área profissional. 

• Divulgar informações, de forma clara e objetiva, no desenvolvimento de atividades e/ou eventos, 

considerando o público-alvo. 

Valores e Atitudes                                                            

• Tratar com cordialidade. 

• Incentivar o diálogo e a interlocução. 

• Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações. 

Competências Habilidades 

1. Analisar textos técnicos, administrativos e 

comerciais da área de Eventos por meio de 

indicadores linguísticos e de indicadores 

extralinguísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Desenvolver textos técnicos, comerciais e 

administrativos aplicados à área de Eventos, de 

acordo com normas e convenções específicas. 

 

 

 

 

 

3. Pesquisar e analisar informações da área de 

Eventos, em diversas fontes, convencionais e 

eletrônicas. 

 

 

 

4. Interpretar a terminologia técnico-científica da 

área profissional. 

 

 

5. Comunicar-se, oralmente e por escrito, 

utilizando a terminologia técnico-científica da 

profissão. 

 

1.1 Identificar indicadores linguísticos e indicadores 

extralinguísticos de produção de textos técnicos. 

1.2 Aplicar procedimentos de leitura instrumental 

(identificação do gênero textual, do público-alvo, do 

tema, das palavras-chave, dos elementos coesivos, 

dos termos técnicos e científicos, da ideia central e 

dos principais argumentos). 

1.3 Aplicar procedimentos de leitura especializada 

(aprofundamento do estudo do significado dos termos 

técnicos, da estrutura argumentativa, da coesão e da 

coerência, da confiabilidade das fontes). 

 

2.1 Utilizar instrumentos da leitura e da redação 

técnica e comercial direcionadas à área de atuação. 

2.2 Identificar e aplicar elementos de coerência e de 

coesão em artigos e em documentação técnico-

administrativos relacionados à área de Eventos. 

2.3 Aplicar modelos de correspondência comercial 

aplicados à área de atuação. 

 

3.1 Selecionar e utilizar fontes de pesquisa 

convencionais e eletrônicas. 

3.2 Aplicar conhecimentos e regras linguísticas na 

execução de pesquisas específicas da área de 

Eventos. 

 

4.1 Pesquisar a terminologia técnico-científica da 

área. 

4.2 Aplicar a terminologia técnico-científica da área. 

 

5.1 Selecionar termos técnicos e palavras da língua 

comum, adequados a cada contexto. 

5.2 Identificar o significado de termos técnico-

científicos extraídos de texto, artigos, manuais e 

outros gêneros relativos à área profissional. 
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5.3 Redigir textos pertinentes ao contexto 

profissional, utilizando a termologia técnico-científica 

da área de estudo. 

5.4 Preparar apresentações orais pertinentes ao 

contexto da profissão, utilizando a termologia técnico-

científica. 

Bases Tecnológicas 

 
Estudos de textos técnicos/comerciais aplicados à área de Eventos, a partir do estudo de: 

• Indicadores linguísticos: 

✓ vocabulário; 

✓ morfologia; 

✓ sintaxe; 

✓ semântica; 

✓ grafia; 

✓ pontuação; 

✓ acentuação, entre outros. 

• Indicadores extralinguísticos: 

✓ efeito de sentido e contextos socioculturais; 

✓ modelos pré-estabelecidos de produção de texto; 

✓ contexto profissional de produção de textos (autoria, condições de produção, veículo de 

divulgação, objetivos do texto, público-alvo). 

 
Conceitos de coerência e de coesão aplicados à análise e à produção de textos técnicos específicos da 
área de Eventos 
 
Modelos de Redação Técnica e Comercial aplicados à área de Eventos 

• Ofícios; 

• Memorandos; 

• Comunicados; 

• Cartas; 

• Avisos; 

• Declarações; 

• Recibos; 

• Carta-currículo; 

• Currículo; 

• Relatório técnico; 

• Contrato; 

• Memorial descritivo; 

• Memorial de critérios; 

• Técnicas de redação. 
 
Parâmetros de níveis de formalidade e de adequação de textos a diversas circunstâncias de comunicação 
(variantes da linguagem formal e da linguagem informal) 
 
Princípios de terminologia aplicados à área de Eventos 

• Glossário dos termos utilizados na área de Eventos. 
 
Apresentação de trabalhos técnico-científicos 

• Orientações e normas linguísticas para a elaboração do trabalho técnico-científico (estrutura de 
trabalho monográfico, resenha, artigo, elaboração de referências bibliográficas). 

 
Apresentação oral 

• Planejamento da apresentação; 

• Produção da apresentação audiovisual; 

• Execução da apresentação. 
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Técnicas de leitura instrumental 

• Identificação do gênero textual; 

• Identificação do público-alvo; 

• Identificação do tema; 

• Identificação das palavras-chave do texto; 

• Identificação dos termos técnicos e científicos; 

• Identificação dos elementos coesivos do texto; 

• Identificação da ideia central do texto; 

• Identificação dos principais argumentos e sua estrutura. 
 
Técnicas de leitura especializada 

• Estudo dos significados dos termos técnicos; 

• Identificação e análise da estrutura argumentativa; 

• Estudo do significado geral do texto (coerência) a partir dos elementos coesivos e de 
argumentação; 

• Estudo da confiabilidade das fontes. 
 

Carga horária (horas-aula) 

Teórica 40 
Prática em 

Laboratório* 
00 Total  40 Horas-aula 

Teórica (2,5) 50 
Prática em 

Laboratório* (2,5) 
00 Total (2,5)  50 Horas-aula 

         * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às 

competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente 

curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 
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I.3 INGLÊS INSTRUMENTAL 

Função: Montagem de Argumentos e Elaboração de Textos 

Classificação: Execução 

Atribuições e Responsabilidades 

• Recepcionar, encaminhar e orientar participantes. 

• Executar atividades de atendimento e orientação a clientes. 

• Comunicar-se no contexto da área profissional em idioma de comum entendimento. 

Valores e Atitudes 

• Tratar com cordialidade. 

• Estimular a comunicação nas relações interpessoais. 

• Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações. 

Competências Habilidades 

1. Apropriar-se da língua inglesa como 

instrumento de acesso à informação e à 

comunicação profissional. 

 

 

 

 

2. Analisar e produzir textos da área profissional 

de atuação, em língua inglesa, de acordo com 

normas e convenções específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Interpretar a terminologia técnico-científica da 

área profissional, identificando equivalências 

entre português e inglês (formas equivalentes do 

termo técnico). 

 

 

1.1 Comunicar-se oralmente na língua inglesa no 

ambiente profissional, incluindo atendimento ao 

público. 

1.2 Selecionar estilos e formas de comunicar-se ou 

expressar-se, adequados ao contexto profissional, em 

língua inglesa. 

 

2.1 Empregar critérios e aplicar procedimentos 

próprios da interpretação e produção de texto da área 

profissional. 

2.2 Comparar e relacionar informações contidas em 

textos da área profissional nos diversos contextos de 

uso. 

2.3 Aplicar as estratégias de leitura e interpretação na 

compreensão de textos profissionais.            

2.4 Elaborar textos técnicos pertinentes à área de 

atuação profissional, em língua inglesa. 

 

3.1 Pesquisar a terminologia da habilitação 

profissional. 

3.2 Aplicar a terminologia da área 

profissional/habilitação profissional. 

3.3 Produzir pequenos glossários de equivalências 

(listas de termos técnicos e/ou científicos) entre 

português e inglês, relativos à área 

profissional/habilitação profissional. 

Bases Tecnológicas 

 

Listening 

• Compreensão auditiva de diversas situações no ambiente profissional: 

✓ atendimento a clientes, colegas de trabalho e/ou superiores, pessoalmente ou ao telefone; 

✓ apresentação pessoal, da empresa e/ou de projetos. 

 

Speaking 

• Expressão oral na simulação de contextos de uso profissional: 

✓ atendimento a clientes, colegas de trabalho e/ou superiores, pessoalmente ou ao telefone. 

• Apresentações e saudações: 



Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
Governo do Estado de São Paulo 

Rua dos Andradas, 140 – Santa Ifigênia – CEP: 01208-000 – São Paulo – SP 

 

CNPJ: 62823257/0001-09 359 
Página nº 31 

✓ pessoais e de terceiros, cumprimentos, informações pessoais como idade, origem, 

ocupação, endereço, entre outras. 

• Materiais específicos de eventos: 

✓ folhetos, flyers, portfólios, sites de eventos, artigos e reportagens. 

 

Reading 

• Estratégias de leitura e interpretação de textos;  

• Análise dos elementos característicos dos gêneros textuais profissionais;  

• Correspondência profissional e materiais escritos comuns ao eixo, como manuais técnicos e 

documentação técnica; 

• Materiais específicos de eventos: 

✓ folhetos, flyers, portfólios, sites de eventos, artigos e reportagens. 

 

Writing 

• Prática de produção de textos técnicos da área de atuação profissional; e-mails e gêneros textuais 

comuns ao eixo tecnológico. 

• Apresentações e saudações: 

✓ pessoais e de terceiros, cumprimentos, informações pessoais como idade, origem, 

ocupação, endereço, entre outras. 

• Materiais específicos de eventos: 

✓ folhetos, flyers, portfólios, sites de eventos, artigos e reportagens. 

 

Grammar Focus 

• Compreensão e usos dos aspectos linguísticos contextualizados. 

 

Vocabulary 

• Terminologia técnico-científica: 

✓ nomenclatura dos tipos de eventos em língua inglesa (técnico-científico, social, cultural, 

corporativo, esportivo); 

✓ cargos oficiais mais comuns na precedência; 

✓ pronomes de tratamento; 

✓ cargos e funções; 

✓ tipos de trajes; 

✓ cardápio. 

• Vocabulário específico da área de atuação profissional. 

 

Textual Genres 

• Dicionários; 

• Glossários técnicos;  

• Manuais técnicos;  

• Folhetos para divulgação;  

• Artigos técnico-científicos;  

• Carta comercial; 

• E-mail comercial;  

• Correspondência administrativa. 

 

Event reception 

• Direção e localização; 

• Convites e solicitações; 

• Indicação de serviços e atrativos turísticos; 

• Anotação e transmissão de mensagens. 
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Practices and simulations 

• Apresentação de cerimonial; 

• Diálogos de atendimento: 

✓ para recepção em eventos; 

✓ em restaurantes; 

✓ para indicação de serviços; 

✓ em atrativos turísticos; 

✓ entre outros. 

 

Carga horária (horas-aula) 

Teórica 40 
Prática em 

Laboratório* 
00 Total  40 Horas-aula 

Teórica (2,5) 50 
Prática em 

Laboratório*(2,5) 
00 Total (2,5)  50 Horas-aula 

         * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às 
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente 

curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 
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I.4 PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS 

Função: Planejamento e Execução de Produções de Eventos Culturais e Artísticos 

Classificação: Planejamento e Execução 

Atribuições e Responsabilidades  

• Acompanhar a produção de eventos culturais e artísticos. 

• Instalar equipamentos, recursos audiovisuais e outros meios informatizados para uso em eventos. 

Valores e Atitudes 

• Incentivar a criatividade. 

• Incentivar atitudes que valorizem a tolerância. 

• Respeitar as manifestações culturais de outros povos. 

Competências Habilidades 

1. Programar eventos em espaços culturais 

diversificados.  

 

 

2. Executar eventos de diferentes linguagens 

artísticas.  

 

 

 

 

3. Interpretar a legislação e os editais voltados 

para eventos culturais. 

1.1 Identificar os conceitos de cultura e manifestações 

culturais no planejamento e na organização de 

eventos.  

 

2.1 Utilizar as características das linguagens 

artísticas para o planejamento de eventos. 

2.2 Identificar os tipos de eventos artísticos. 

2.3 Compor elementos para ambientação e 

decoração de eventos.  

 

3.1 Formular propostas de eventos culturais 

adequados à legislação vigente.  

3.2 Captar recursos para eventos culturais.   

Bases Tecnológicas 

 

Conceitos de cultura e de bens culturais 

 

Manifestações populares e folclóricas 

• Culinária típica regional;  

• Festas populares;  

• Festas religiosas;  

• Artesanato;  

• entre outros. 

 

Conceito de linguagens artísticas 

• Teatro; 

• Música; 

• Dança; 

• Artes plásticas; 

• Cinema; 

• Literatura; 

• Performance. 

 

Eventos artísticos 

• Sarau; 

• Mostra; 

• Exposição; 

• Show; 



Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
Governo do Estado de São Paulo 

Rua dos Andradas, 140 – Santa Ifigênia – CEP: 01208-000 – São Paulo – SP 

 

CNPJ: 62823257/0001-09 359 
Página nº 34 

• Vernissage; 

• Festival; 

• Virada cultural; 

• entre outros; 

 

Planejamento e execução de evento artístico 

 

Espaços culturais 

• Definição: 

✓ Museu;  

✓ Centro cultural; 

✓ Pinacoteca; 

✓ Biblioteca; 

✓ Casa de cultura; 

✓ Ponto de cultura; 

✓ entre outros. 

• Noções de curadoria e expografia; 

• Utilização dos espaços culturais para a realização de eventos; 

• Estudos de casos e visitas técnicas a espaços culturais. 

 

Captação de recursos para produções culturais 

• Lei Rouanet; 

• Lei de incentivo à Cultura estadual e municipal. 

 

Direitos autorais 

• Legislação federal, estadual e municipal; 

• ECAD - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. 

 

Ambientação em eventos 

• Composição estética, teoria das cores, texturas, materiais cênicos, materiais temáticos; 

• Noções de decoração, sonorização e iluminação. 

 

Carga horária (horas-aula) 

Teoria 00 
Prática em 

Laboratório* 
100 Total  100 Horas-aula 

Teoria (2,5) 00 
Prática em 

Laboratório* (2,5) 
100 Total (2,5)  100 Horas-aula 

          * Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.8 do Plano de Curso. 

          * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às 

competências. Para este componente curricular, está prevista divisão de classes em turmas. 

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente 

curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 
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I.5 SEGURANÇA E PRIMEIROS SOCORROS EM EVENTOS 

Função: Planejamento de Serviços em Eventos  

Classificação: Planejamento 

Atribuições e Responsabilidades  

• Seguir normas e padrões de segurança em eventos. 

• Orientar e encaminhar clientes à assistência médica especializada, em casos de emergências. 

Valores e Atitudes 

• Valorizar ações que contribuam para a convivência saudável. 

• Promover ações que considerem o respeito às normas estabelecidas. 

• Fortalecer a persistência e o interesse na resolução de situações-problema. 

Competências Habilidades 

1.    Analisar os riscos que envolvem a 

realização de eventos. 

 

 

2.    Interpretar legislação, normas e  padrões 

de segurança relacionados a Eventos. 

1.1 Identificar riscos em eventos.  

1.2 Monitorar o fluxo de pessoas, materiais e 

equipamentos em eventos. 

 

2.1 Utilizar a legislação e normas de segurança na área 

de Eventos. 

2.2 Utilizar técnicas de prevenção de acidentes e de 

primeiros socorros. 

Bases Tecnológicas 

 

Noções de riscos em eventos 

• Humanos: 

✓ assédio;  

✓ sabotagem;  

✓ vandalismo;  

✓ furto e roubo;  

✓ uso de drogas; 

✓ ameaça de bomba;  

✓ manifestações políticas. 

• Técnicos: 

✓ serviços; 

✓ instalações; 

✓ equipamentos. 

• Naturais: 

✓ enchentes; 

✓ terremotos; 

✓ tempestades; 

✓ deslizamentos de terra. 

• Biológicos: 

✓ intoxicação ou contaminação por microrganismos. 

 

Legislação de segurança pertinente a eventos 

• Normas regulamentadoras:  

✓ NR5 – CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; 

✓ NR6 – EPIs – Equipamentos de Segurança Individual; 

✓ NR8 - Edificações; 

✓ NR17 - Ergonomia; 

✓ NR23 - Proteção contra Incêndio; 

✓ NR26 - Sinalização e Segurança; 
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✓ entre outras. 

• EPI – Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva: 

✓ tipos; 

✓ utilização nos setores envolvidos nos eventos. 

• Documentação básica para a realização de eventos: 

✓ alvará de funcionamento da Prefeitura Municipal; 

✓ Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB; 

✓ alvará do Juiz da Infância e Juventude; 

✓ documentos complementares exigíveis de acordo com o tamanho e local do evento: 

o ginásios; 

o estádios; 

o festivais; 

o locais temporários; 

o entre outros.  

  

Primeiros socorros 

• Conceito de primeiros socorros, urgência, emergência e omissão de socorro - Lei; 

• Procedimentos emergenciais utilizados em caso de acidentes ocorridos na organização e 

realização de eventos: 

✓ desmaio; 

✓ fraturas; 

✓ queimaduras;  

✓ parada cardíaca / respiratória; 

✓ outros. 

 

Procedimentos de segurança em eventos 

• Check list de segurança; 

• Autorizações, laudos e licenças necessárias; 

• Análise meteorológica (previsão do tempo para o período do evento); 

• Diagnóstico preventivo dos locais e instalações utilizados na realização de eventos: 

✓ capacidade; 

✓ infraestrutura; 

✓ acessos; 

✓ itens de segurança contra incêndio; 

✓ documentação do local; 

✓ histórico de ocorrências. 

• Ambiente externo: 

✓ perfil socioeconômico do bairro; 

✓ vias de acesso e suas condições;  

✓ estruturas emergenciais e de serviços; 

✓ pontos de táxi e de ônibus; 

✓ delegacias; 

✓ hospitais; 

✓ Corpo de Bombeiros; 

✓ postos da Polícia Militar e Defesa Civil. 

• Controle de acesso ao evento; 

• Plano de contingências:  

✓ procedimentos adotados em caso de incidentes graves. 

• Equipamentos e serviços de segurança – CIPA, segurança patrimonial, segurança privada, 

segurança eletrônica, detectores de metais, comunicação; 

• Inventário e controle de patrimônio; 

• Montagem e desmontagem de infraestrutura. 
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Classificação e causas de acidentes em eventos 

• Análise de casos reais. 

 

Contratação de seguros para eventos 

 

Carga horária (horas-aula) 

Teoria 60 
Prática em 

Laboratório* 
00 Total  60 Horas-aula 

Teoria (2,5) 50 
Prática em 

Laboratório* (2,5) 
00 Total (2,5)  50 Horas-aula 

         * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às 

competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente 

curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 
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I.6 ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS 

Função: Execução de Serviços de Lazer e Recreação 

Classificação: Execução 

Atribuições e Responsabilidades  

• Intermediar interesses, expectativas e solicitações de clientes. 

• Organizar e aplicar atividades recreativas e de lazer em eventos.  

Valores e Atitudes 

• Incentivar a criatividade. 

• Estimular a comunicação nas relações interpessoais.  

• Valorizar ações que contribuam para a convivência saudável. 

Competências Habilidades 

1. Correlacionar as técnicas de lazer e recreação 

ao mercado de trabalho. 

 

 

2. Planejar programação de atividades de lazer e 

recreação para os diversos perfis de clientes. 

 

 

1.1 Identificar as técnicas de lazer e recreação. 

1.2 Relacionar o perfil do profissional em lazer e 

recreação ao mercado de trabalho. 

 

2.1 Executar programações e atividades de lazer e 

recreação adequadas aos diferentes públicos, espaços 

e equipamentos. 

2.2 Organizar atividades de lazer e recreação 

adequadas aos espaços e equipamentos.  

Bases Tecnológicas 

 

Conceitos de lazer (funções, características e interesse) e recreação 

 

Perfil do Recreacionista e suas características 

 

Mercado de trabalho 

• Instituições públicas e privadas; 

• Terceiro setor; 

• Locais de atuação: 

✓ meios de hospedagem, parques (de diversão, aquáticos, temáticos, naturais e urbanos), 

ônibus, buffets, clubes, navios, espaços públicos (ruas de lazer, rua aberta, praças, entre 

outros), academias e condomínios.  

 

Tipos de atividades de lazer e recreação 

• Jogos: 

✓ competitivos e cooperativos. 

• Brincadeiras; 

• Gincanas. 

 

Faixa etária e diferentes públicos 

• Faixa etária: 

✓ crianças; 

✓ jovens; 

✓ adultos; 

✓ terceira idade. 

• Público: 

✓ Público corporativo: 

o lazer na empresa.  

✓ Pessoas com deficiência e com necessidades especiais: 
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o lazer adaptado. 

 

Técnicas e vivências práticas 

• Atividades de sociabilização; 

• Atividades físicas e esportivas; 

• Brincadeiras; 

• Contação de história; 

• Escultura em balões; 

• Gincanas: 

✓ solicitações;  

✓ culturais; 

✓ musicais; 

✓ esportiva; 

✓ de rodízio. 

• Jogos cooperativos e competitivos; 

• Jogos de expressão corporal: 

✓ teatro;  

✓ música;  

✓ dança;  

✓ entre outros. 

• Jogos de tabuleiro; 

• Oficinas de brinquedos: 

✓ material reciclado; 

✓ pipas; 

✓ desenhos; 

✓ entre outros. 

• Pintura facial e aplicação de desenho sobre a pele; 

• Rodas cantadas. 

 

Desenvolvimento de programas de recreação 

• Planejamento: 

✓ atividade de “quebra-gelo”;  

✓ atividade de alta movimentação;  

✓ atividade de volta calma;  

✓ atividade de baixa movimentação. 

• Execução; 

• Registro; 

• Avaliação. 

 

Carga horária (horas-aula) 

Teoria 00 
Prática em 

Laboratório* 
60 Total  60 Horas-aula 

Teoria (2,5) 00 
Prática em 

Laboratório* (2,5) 
50 Total (2,5)  50 Horas-aula 

          * Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.8 do Plano de Curso. 

          * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às 

competências. Para este componente curricular, está prevista divisão de classes em turmas. 

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente 

curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 
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I.7 SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E HOSPITALIDADE 

Função: Execução de Serviços de Recepção e Acolhimento 

Classificação: Execução 

Atribuições e Responsabilidades  

• Recepcionar, encaminhar e orientar participantes. 

• Executar atividades de atendimento e orientação a clientes.  

• Comunicar-se no contexto da área profissional em idioma de comum entendimento. 

Valores e Atitudes 

• Tratar com cordialidade. 

• Estimular a organização. 

• Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações. 

Competências Habilidades 

1. Correlacionar as dimensões da hospitalidade 

e do turismo à área de Eventos.  

 

 

 

 

 

2. Recepcionar convidados e profissionais da 

área de Eventos. 

 

1.1 Relacionar as dimensões da hospitalidade com o 

setor de Eventos.  

1.2 Identificar os setores de atuação na área de 

Hospitalidade e Turismo. 

1.3 Identificar entidades representativas do mercado de 

eventos. 

 

2.1 Utilizar terminologia específica da área de eventos.  

2.2 Aplicar técnicas de atendimento e recepção em 

eventos. 

Bases Tecnológicas 

 

Conceitos de hospitalidade  

• Relação entre eventos e hospitalidade; 

• Glossário com termos e expressões utilizadas em eventos. 

 

Setores de atuação na área de Hospitalidade e Turismo  

• Características gerais, tipologia, classificação, entre outras: 

✓ atrativos turísticos; 

✓ meios de hospedagem; 

✓ meios de transportes; 

✓ agenciamento de viagens e operadoras turísticas; 

✓ entretenimento e lazer. 

 

Cadeia produtiva de eventos 

 

Eventos e Turismo 

• Fluxo de demanda; 

• Economia local;  

• Sazonalidade; 

• Cadeia produtiva. 

 

Órgãos públicos e entidades representativas 

• Ministério do Turismo - Cadastur; 

• Convention & Visitors Bureaux; 

• ABEOC - Associação Brasileira de Empresas de Eventos; 

• ABRACCEF - Associação Brasileira de Centros de Convenções e Feiras; 

• UBRAFE - União Brasileira dos Promotores de Feiras; 
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• ABRAFESTA - Associação Brasileira de Eventos Sociais; 

• ICCA - International Congress & Convention Association; 

• entre outras. 

 

Técnicas de atendimento ao público na área de Eventos 

• Postura pessoal; 

• Dicção e oratória; 

• Atribuições; 

• Planejamento de trabalho;  

• Posicionamento no mercado; 

• Etiqueta profissional; 

• Marketing pessoal; 

• Regras e condutas na recepção de eventos. 

 

Instruções para recepção de eventos 

• Equipamentos; 

• Tótens eletrônicos e guichês; 

• Equipes de atendimento ao público; 

• Área de credenciamento; 

• Atendimento e relacionamento profissional com fornecedores, imprensa e profissionais envolvidos 

no evento; 

• Atendimento a visitantes. 

 

Espaços de eventos 

• Área pública; 

• Praça, parque, ginásio esportivo, biblioteca, estádio, centro cultural, sambódromo entre outros; 

• Área privada; 

• Meios de hospedagem, centro de convenções, buffets, teatro entre outros. 

 

Carga horária (horas-aula) 

Teoria 60 
Prática em 

Laboratório* 
00 Total  60 Horas-aula 

Teoria (2,5) 50 
Prática em 

Laboratório* (2,5) 
00 Total (2,5)  50 Horas-aula 

         * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às 

competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente 

curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 
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I.8 PLANEJAMENTO DE EVENTOS 

Função: Planejamento de Eventos 

Classificação: Planejamento 

Atribuições e Responsabilidades  

• Organizar eventos de acordo com tema, público alvo, data e hora, local, orçamento disponível e 

legislação específica da localidade. 

Atribuições Empreendedoras 

• Demonstrar capacidade para sistematizar dados e informações. 

Valores e Atitudes 

• Estimular a organização. 

• Estimular o interesse pela realidade que nos cerca. 

• Promover ações que considerem o respeito às normas estabelecidas. 

• Fortalecer a persistência e o interesse na resolução de situações-problema. 

Competências Habilidades 

1. Analisar o mercado de eventos, suas 

demandas e características regionais e 

nacionais.  

 

 

 

2. Executar eventos de diversas tipologias. 

1.1 Identificar tipologia de Eventos. 

1.2 Pesquisar o mercado de eventos regional e 

nacional. 

1.3 Identificar os cargos e funções dos 

profissionais envolvidos no setor de eventos. 

 

2.1 Distinguir perfis de clientes de eventos.  

2.2 Planejar fases pré, trans e pós evento.  

2.3 Utilizar ferramentas de organização de eventos. 

Orientações 

Sugere-se a utilização de ferramentas de organização para o planejamento de Eventos. 

Bases Tecnológicas 

 

Conceito de eventos 

• Classificação dos eventos: 

✓ pelo porte; 

✓ por categoria; 

✓ por localização; 

✓ por área de interesse; 

✓ por data de realização;  

✓ pelo perfil do participante; 

✓ entre outros. 

• Contextualização do mercado de eventos regional e nacional; 

• Tendências de mercado. 

 

Tipologia de eventos  

 

Eventos corporativos 

• Perfil do cliente; 

• Principais tipologias: 

✓ salão; 

✓ feiras; 

✓ leilões; 

✓ mostras; 

✓ reuniões; 
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✓ road-shows; 

✓ treinamentos; 

✓ lançamento de livros; 

✓ lançamento de produtos; 

✓ videoconferência; 

✓ entre outros. 

 

Eventos técnicos e científicos 

• Perfil do cliente; 

• Principais tipologias: 

✓ semanas;  

✓ simpósios; 

✓ webinário5; 

✓ seminários; 

✓ congressos;  

✓ convenções; 

✓ entre outros. 

 

Eventos sociais 

• Perfil do cliente; 

• Principais tipologias:  

✓ shows; 

✓ festivais; 

✓ cerimônias: 

o bodas; 

o batizados; 

o aniversários;  

o casamentos; 

o entre outros. 

 

Eventos esportivos 

• Perfil do cliente; 

• Copa do Mundo de Futebol, Olimpíadas e Super Bowl6; 

• Torneios, campeonatos, taças ou copas, corridas de rua.  

 

Equipe de trabalho em eventos 

• Cargos e funções. 

 

Fases de um evento 

• Pré - Evento – definições: 

✓ edições anteriores;  

✓ objetivo; 

✓ tema; 

✓ público-alvo;  

✓ local/sede; 

✓ programação;  

✓ duração do evento; 

✓ recursos (materiais, financeiros, físicos, humanos e áudio visuais); 

✓ entre outros. 

• Trans – Evento: 

                                            
5 Abreviação de “web based seminar”, ou seja, um seminário realizado com transmissão de vídeo pela internet. 
6 Final do campeonato estadunidense de Futebol Americano, um dos eventos de maior audiência televisiva do mundo. 
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✓ organização e montagem de espaço e equipamentos; 

✓ gestão da equipe e de fornecedores no dia do evento. 

• Pós - Evento:  

✓ desmontagem do evento;  

✓ prestação de contas junto ao cliente;  

✓ portfólio;  

✓ avaliação e controle: 

o pesquisa de satisfação e/ou questionários de avaliação. 

✓ relatório Pós-Evento devolução de sobras de materiais;  

✓ agradecimentos. 

 

Ferramentas de organização de eventos 

• Brainstorming7 ; 

• Briefing;  

• Visita técnica ao espaço do evento; 

• Check list8; 

• Cronograma; 

• Orçamento; 

•  Proposta. 

 

Práticas e vivências 

• Organização e simulação de eventos relacionados à realidade regional; 

• Visitas técnicas: em eventos e empresas e entidades representativas do setor. 

 

Carga horária (horas-aula) 

Teoria 00 
Prática em 

Laboratório* 
100 Total  100 Horas-aula 

Teoria (2,5) 00 
Prática em 

Laboratório* (2,5) 
100 Total (2,5)  100 Horas-aula 

          * Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.8 do Plano de Curso. 

          * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às 

competências. Para este componente curricular, está prevista divisão de classes em turmas. 

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente 

curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 

 
 
  

                                            
7 Ferramenta de administração que consiste na compilação de diversas ideias dadas por pessoas diferentes na busca 
de um novo plano ou resolução e problemas. 
8 Lista de checagem, serve para elencar itens necessários a um evento. 
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MÓDULO II – Habilitação Profissional de Técnico em EVENTOS 

 

 II.1 ADMINISTRAÇÃO EM EVENTOS 

Função: Planejamento de Serviços em Eventos 

Classificação: Planejamento  

Atribuições e Responsabilidades 

• Executar rotinas administrativas relacionadas a serviços de eventos. 

Valores e Atitudes 

• Estimular a organização. 

• Estimular a comunicação nas relações interpessoais. 

• Fortalecer a persistência e o interesse na resolução de situações-problema. 

Competências Habilidades 

1. Contratar equipes e serviços terceirizados. 

 

 

 

 

2. Desenvolver rotinas administrativas em 

eventos. 

1.1 Identificar os tipos de empresas do mercado de 

eventos.  

1.2 Pesquisar custo/benefício de serviços de eventos. 

1.3 Verificar contratos de prestação de serviços.  

 

2.1 Elaborar orçamentos e cronograma financeiro para 

eventos. 

2.2 Organizar relatórios com os resultados de 

desempenho. 

2.3 Utilizar ferramentas de administração em eventos. 

Bases Tecnológicas 

 

Conceitos 

• Administração e gestão;  

• Empreendedorismo. 

 

Tipos de empresas do setor de eventos 

• Buffets;  

• Decoração; 

• Agências de eventos; 

• Montadoras de stands; 

• Aluguel de equipamentos; 

• entre outras.  

 

Procedimentos administrativos para a abertura da empresa / MEI 

 

Gestão financeira de empresas 

• Capital de giro; 

• Balanço financeiro; 

• Ponto de equilíbrio; 

• Investimento inicial;  

• Custos fixos e variáveis; 

• Margem de contribuição. 

 

Procedimentos para cotação de preços em Eventos 
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Contratos de prestação de serviços  

 

Análise de Compliance de Empresas (termo de conduta e diretrizes de uma empresa para atender às 

normas de órgãos reguladores, bem como aos regulamentos internos) 

• Orientações para compras e contratação de serviços de eventos. 

 

Modalidades de contratação de pessoal 

• Permanente, temporária, freelancer: 

✓ termos e condições; 

✓ contrato emprego;  

✓ benefícios; 

✓ direitos e deveres dos colaboradores. 

• Terceirização de trabalho em eventos; 

• Cálculos de folha de pagamento: 

✓ Salários; 

✓ benefícios sociais e encargos sociais (mensal e horista). 

 

Elaboração orçamentária para um evento 

• Planilhas de custos, receitas, margem operacional e relatório financeiro. 

 

Licitação pública para eventos (concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão) 

 

Editais públicos e privados de apoio financeiro aos eventos 

 

Empreendedorismo e inovação em Eventos 

• Estudos de casos. 

 

Carga horária (horas-aula) 

Teórica 40 
Prática em 

Laboratório* 
00 Total 40 Horas-aula 

Teórica (2,5) 50 
Prática em 

Laboratório* (2,5) 
00 Total (2,5) 50 Horas-aula 

         * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às 

competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente 

curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 
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II.2 APLICATIVOS INFORMATIZADOS 

Função: Operação de Computadores e de Sistemas Operacionais 

Classificação: Execução  

Atribuições e Responsabilidades  

• Coletar informações e dados para a realização de eventos. 

• Elaborar registros e planilhas de acompanhamento e controle de atividades. 

• Utilizar aplicativos informatizados para a gestão operacional e administrativa de eventos. 

Valores e Atitudes 

• Estimular a organização. 

• Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações. 

• Fortalecer a persistência e o interesse na resolução de situações-problema. 

Competências Habilidades 

1. Analisar sistemas operacionais e programas 

de aplicação necessários à realização de 

atividades na área profissional. 

 

 

 

 

 

 

2. Selecionar plataformas para publicação de 

conteúdo na internet e gerenciamento de dados 

e informações. 

 

 

1.1 Identificar sistemas operacionais, softwares e 

aplicativos úteis para a área. 

1.2 Operar sistemas operacionais básicos. 

1.3 Utilizar aplicativos de informática gerais e 

específicos para desenvolvimento das atividades na 

área. 

1.4 Pesquisar novas ferramentas e aplicativos de 

informática para a área. 

 

2.1 Utilizar plataformas de desenvolvimento de 

websites, blogs e redes sociais, para publicação de 

conteúdo na internet. 

2.2 Identificar e utilizar ferramentas de armazenamento 

de dados na nuvem. 

Orientações 

Software de apoio: Visio. 

O software de apoio, apresentado neste componente, é uma sugestão da equipe de desenvolvimento 

curricular. A escolha ocorreu a partir de pesquisas realizadas com base no mercado de trabalho. As 

competências deverão ser desenvolvidas independentes da ferramenta de apoio utilizada. 

Bases Tecnológicas 

 

Fundamentos de Sistemas Operacionais 

• Tipos; 

• Características; 

• Funções básicas. 

 

Fundamentos de aplicativos de Escritório 

• Ferramentas de processamento e edição de textos 

✓ formatação básica; 

✓ organogramas; 

✓ desenhos; 

✓ figuras; 

✓ mala direta; 

✓ etiquetas. 

• Ferramentas para elaboração e gerenciamento de planilhas eletrônicas 

✓ formatação; 

✓ fórmulas; 

✓ funções; 
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✓ gráficos; 

✓ utilização de planilhas para check list, lista de materiais, cotações, cadastro e controle de 

clientes. 

• Ferramentas de apresentações 

✓ elaboração de slides e técnicas de apresentação. 

 

Conceitos básicos de gerenciamento eletrônico das informações, atividades e arquivos 

• Armazenamento em nuvem 

✓ sincronização, backup e restauração de arquivos; 

✓ segurança de dados. 

• Aplicativos de produtividade em nuvem: 

✓ webmail; 

✓ agenda;  

✓ localização;  

✓ pesquisa; 

✓ notícias; 

✓ fotos/vídeos; 

✓ outros. 

 

Noções básicas de redes de comunicação de dados 

• Conceitos básicos de redes; 

• Softwares, equipamentos e acessórios. 

 

Técnicas de pesquisa avançada na web 

• Pesquisa através de parâmetros; 

• Validação de informações através de ferramentas disponíveis na internet. 

 

Conhecimentos básicos para publicação de informações na internet 

• Elementos para construção de um site ou blog; 

• Redes sociais para uso em eventos. 

• Técnicas para publicação de informações em redes sociais 

✓ privacidade e segurança; 

✓ produtividade em redes sociais; 

✓ ferramentas de análise de resultados. 

 

Aplicação de sistemas tecnológicos para gestão de eventos 

• Ferramenta de armazenamento na nuvem; 

• Criação de formulários, documentos e planilhas online; 

• Ferramentas de videoconferência. 

 

Carga horária (horas-aula) 

Teórica 00 
Prática em 

Laboratório* 
60 Total  60 Horas-aula 

Teórica (2,5) 00 
Prática em 

Laboratório* (2,5) 
50 Total (2,5)  50 Horas-aula 

          * Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.8 do Plano de Curso. 

          * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às 

competências. Para este componente curricular, está prevista divisão de classes em turmas. 
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Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente 

curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 
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II.3 CERIMONIAL, PROTOCOLO E ETIQUETA 

Função: Execução de Cerimoniais 

Classificação: Execução 

Atribuições e Responsabilidades  

• Aplicar técnicas de cerimonial, protocolo e etiqueta. 

Valores e Atitudes 

• Estimular a organização. 

• Incentivar a pontualidade. 

• Promover ações que considerem o respeito às normas estabelecidas.  

Competências Habilidades 

1. Interpretar normas e decretos em cerimoniais 

sociais e públicos.  

 

 

 

 

2. Desenvolver roteiros e scripts para cerimoniais 

sociais e públicos. 

 

3. Analisar as regras de Etiqueta no exercício 

profissional, adequando o comportamento e a 

imagem pessoal ao tipo de ambiente em que o 

evento será realizado. 

1.1 Elaborar cerimoniais, respeitando ritos e tradições. 

1.2 Utilizar as normas de Protocolo Oficial e 

Precedências.   

1.3 Identificar os símbolos Nacionais, em eventos 

oficiais. 

 

2.1 Conduzir o cerimonial com  técnicas de oratória.  

 

 

3.1 Aplicar normas de lugares à mesa.    

3.2 Utilizar os conceitos de etiqueta em diferentes 

eventos. 

Bases Tecnológicas 

 

Conceitos de cerimonial, protocolo e etiqueta 

 

Cerimonial Social  

• Ritos e tradições culturais no panorama brasileiro e internacional. 

 

Cerimonial Público 

• Legislação e precedência - Decreto nº 70.274, de 09/ março/ 1972.  

 

Símbolos nacionais, estaduais e municipais 

• Bandeira Nacional, Hino Nacional, Armas Nacionais e Selo Nacional. 

• Hinos: 

✓ estaduais e municipais. 

• Bandeiras 

✓ Estrangeiras 

✓ Nacional, Estaduais e Municipais. 

 

Tipos e estilos de mesas diretora / solene 

• Mesa de plenário; 

• Cabeceira inglesa; 

• Cabeceira inglesa presidencial; 

• Cabeceira francesa. 

 

Mestre de cerimônia 

• Características do perfil pessoal e do perfil profissional; 

• Técnicas de apresentação em público: 
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✓ uso da voz; 

✓ velocidade da oração; 

✓ pronúncia; 

✓ fluência verbal;  

✓ movimentação;  

✓ gesticulação;  

✓ respiração;  

✓ equilíbrio emocional; 

✓ controle do tempo; 

✓ uso de microfones.   

• Simulação de oratória. 

 

Procedimentos para elaboração de um cerimonial social e público 

• Planejamento do roteiro; 

• Montagem do script. 

 

Etiqueta e boas maneiras 

• Etiqueta profissional;  

• Etiqueta social; 

• Netiqueta;  

• Etiqueta à mesa. 

 

Tipos de trajes para eventos oficiais e sociais 

 

Comportamento social em eventos 

• Assiduidade;  

• Pontualidade;  

• Adequação de vocabulário; 

• entre outros.   
 

Carga horária (horas-aula) 

Teórica 00 
Prática em 

Laboratório* 
60 Total  60 Horas-aula 

Teórica (2,5) 00 
Prática em 

Laboratório* (2,5) 
50 Total (2,5)  50 Horas-aula 

      * Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.8 do Plano de Curso. 

      * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às 
competências. Para este componente curricular, está prevista divisão de classes em turmas. 

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente 

curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 
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II.4 ESPANHOL INSTRUMENTAL 

Função: Representação e Comunicação 

Classificação: Execução 

Atribuições e Responsabilidades  

• Executar serviços de orientação ao público, em espanhol. 

Valores e Atitudes 

• Tratar com cordialidade. 

• Estimular a comunicação nas relações interpessoais. 

• Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações. 

Competências Habilidades 

1.  Identificar estruturas gramaticais básicas 

e de vocabulário em língua espanhola para a 

compreensão de informações gerais utilizadas em 

conversas cotidianas e na área de eventos. 

 

 

2. Articular o conhecimento da língua 

espanhola em situações de atendimento em 

eventos. 

1.1 Interpretar textos técnicos na língua espanhola 

com foco nas áreas de Lazer e Eventos. 

1.2 Aplicar normas gramaticais e expressões 

idiomáticas na representação, simulação e 

conversação realizada em contextos profissionais. 

 

 2.1 Elaborar e informar aos clientes a 

programação/agenda de atividades, avisos, entre 

outros. 

 2.2 Utilizar a terminologia espanhola específica para 

cada tipo de evento, precedência, nomes dos trajes 

usados em eventos formais e/ou informais, termos 

técnicos da área de Eventos. 

Bases Tecnológicas 

 

Identificar cognatos, ideia geral e específica do texto em espanhol 

• Título; 

• Conteúdo; 

• Palavras-chave; 

• Vocabulário; 

• Expressões já conhecidas; 

• entre outros.  

 

Materiais específicos de eventos 

• Folhetos; 

• Flyers; 

• Portfólios;  

• Sites de eventos; 

• Artigos; 

• Reportagens. 

 

Apresentações e saudações 

• Pessoais e de terceiros; 

• Cumprimentos; 

• Informações pessoais como idade, origem, ocupação, endereço; 

• entre outros. 

 

Dias da semana, meses, estações do ano, números, horas, tempo, clima, países e nacionalidades.  
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Terminologia em língua espanhola para eventos 

• Nomenclatura dos tipos de eventos em língua espanhola: 

✓ técnico-científico; 

✓ social;  

✓ cultural;  

✓ corporativo;  

✓ esportivo. 

• Cargos oficiais mais comuns na precedência; 

• Pronomes de tratamento; 

• Cargos e funções; 

• Tipos de trajes; 

• Cardápio. 

 

Recepção em eventos 

• Direções e localizações; 

• Convites, solicitações; 

• Indicação de serviços e atrativos turísticos; 

• Anotação e transmissão de mensagens. 

 

Práticas e simulações 

• Apresentação de cerimonial; 

• Diálogos de atendimento: 

✓ recepção de eventos;  

✓ restaurantes; 

✓ indicação de serviços;  

✓ atrativos turísticos; 

✓ entre outros. 

 

Carga horária (horas-aula) 

Teoria 40 
Prática em 

Laboratório* 
00 Total  40 Horas-aula 

Teoria (2,5) 50 
Prática em 

Laboratório* (2,5) 
00 Total (2,5)  50 Horas-aula 

         * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às 

competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente 

curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 
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II.5 ORGANIZAÇÃO E LOGÍSTICA EM EVENTOS 

Função: Execução de Serviços em Eventos 

Classificação: Execução 

Atribuições e Responsabilidades  

• Controlar atividades operacionais e de logística em eventos. 

• Assessorar o planejamento, a organização e a execução de projetos em eventos. 

• Organizar e supervisionar as instalações e os locais de realização dos eventos e acompanhar os 

demais serviços de apoio. 

Atribuições Empreendedoras 

• Identificar oportunidades e ameaças em uma situação. 

Valores e Atitudes 

• Incentivar a criatividade. 

• Estimular a organização. 

• Incentivar atitudes de autonomia. 

Competências Habilidades 

1. Operacionalizar eventos, articulando 

serviços, fornecedores e infraestrutura. 

1.1 Adequar o espaço para realização do evento de 

acordo com a tipologia e o layout. 

1.2 Organizar a logística para ambientes internos e 

externos em eventos, atendendo questões legais e 

éticas. 

1.3 Acompanhar a montagem e desmontagem de 

eventos. 

1.4 Orientar fornecedores e equipes de trabalho do 

evento. 

Orientações 

Sugere-se que sejam realizadas análises do cenário de Eventos, tanto em ambientes internos quanto em 

ambientes externos. 

Bases Tecnológicas 

 

Redes de fornecedores em eventos 

• Organização de catálogo de fornecedores. 

 

Princípios de organização e montagem de eventos 

• Uso de planilhas para o planejamento de eventos: 

✓ check list; 

✓ cronograma; 

✓ entre outros. 

 

Estudo de layout9 para o evento 

• Diferenças entre eventos abertos e fechados; 

• Visita técnica prévia para reconhecimento do local; 

• Cálculo de metragem x dimensões do espaço; 

• Croqui e mapa de espaços de eventos; 

• Posicionamento de stands10; 

• Organização de auditórios: 

✓ espaços entre assentos;  

                                            
9 Plano para distribuição de elementos do espaço de eventos. 
10 Unidades modulares montadas em eventos para exposição e venda de produtos. 
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✓ número de assentos por filas; 

✓ corredores de circulação. 

• Espaço para atendimento de emergências; 

• Espaço para estoques; 

• Controle e circulação de público. 

 

Organização de áreas externas dos eventos - logística externa 

• Estacionamento e bolsões de estacionamento; 

• Gestão de filas; 

• Sinalização para acesso ao evento. 

 

Adequação de espaços físicos de eventos 

• Salas modulares, tendas, coberturas de solo, gradis, entre outros; 

• Montagem:  

✓ instalações;  

✓ mobiliários;  

✓ equipamentos;  

✓ banheiros químicos;  

✓ entre outros. 

• Desmontagem:  

✓ cronograma; 

✓ contagem de materiais (buffet, bebidas, mobiliário alugado); 

✓ limpeza. 

• Logística para eventos: 

✓ marketing; 

✓ ingressos; 

✓ entre outros. 

• Autorizações, alvarás e taxas para uso de espaços de eventos e espaços públicos: 

✓ ruas; 

✓ avenidas; 

✓ praças; 

✓ entre outros. 

• Legislação local sobre ruídos em eventos. 

 

Acessibilidade em eventos 

• Tipos de deficiências; 

• Filas exclusivas; 

• Equipamentos necessários; 

• Espaços reservados: 

✓ deficientes e mobilidade reduzida. 

• Treinamento de equipe de atendimento. 

 

Patrocinador / Parcerias 

• Identificação de parcerias;  

• Elaboração de carta-proposta;  

• Definição básica de cotas de patrocínio: 

✓ diamante;  

✓ ouro; 

✓ prata;  

✓ bronze. 

• Contrapartidas ao patrocinador; 

• Apresentação de propostas de apoio. 
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Carga horária (horas-aula) 

Teoria 00 
Prática em 

Laboratório* 
100 Total  100 Horas-aula 

Teoria (2,5) 00 
Prática em 

Laboratório* (2,5) 
100 Total (2,5)  100 Horas-aula 

          * Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.8 do Plano de Curso. 

          * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às 

competências. Para este componente curricular, está prevista divisão de classes em turmas. 

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente 

curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 
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II.6 MARKETING EM EVENTOS 

Função: Controle de Serviços em Eventos 

Classificação: Controle 

Atribuições e Responsabilidades  

• Coletar informações e dados para a realização de eventos. 

• Comercializar serviços e eventos de acordo com as variações da demanda. 

Atribuições Empreendedoras 

• Construir redes de contatos. 

Valores e Atitudes 

• Estimular a proatividade. 

• Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações. 

• Fortalecer a persistência e o interesse na resolução de situações-problema. 

Competências Habilidades 

1. Analisar o evento como veículo de marketing. 
 
2. Analisar pesquisas sobre o mercado de 
eventos e  qualidade dos produtos e serviços. 
 
 
 
3.  Definir estratégias de comunicação e venda 

de eventos. 

1.1 Organizar eventos como estratégia de marketing. 
 
2.1 Coletar dados de pesquisa, sondagens e 
indicadores para o desenvolvimento de eventos.  
2.2. Utilizar instrumentos de aferição e mensuração da 
satisfação dos clientes em eventos. 
 
3.1 Utilizar ferramentas de marketing para a captação 
de eventos, clientes e patrocínio. 
3.2 Selecionar mídias físicas e virtuais para a promoção 
e venda dos eventos conforme sua tipicidade. 

Orientações 

Sugere-se que sejam realizados levantamentos de clientes e fornecedores, utilização das redes sociais, 

vivências práticas através de visitas técnicas e envolvimento constante com o mercado de trabalho. 

Bases Tecnológicas 

 

Conceitos e objetivos de marketing 

• Mix marketing 4Ps 

✓ produto; 

✓ preço;  

✓ praça;  

✓ promoção. 

 

Evento como estratégia de marketing 

• Estratégia comunicacional com clientes:           

✓ influência dos eventos no processo de decisão de compra. 

• Lançamento, comercialização e promoção de produtos e serviços por meio de eventos. 

 

Técnicas de pesquisa de mercado e instrumentos de avaliação 

• Tipos de pesquisas; 

• Técnicas de aplicação das pesquisas quantitativas e qualitativas; 

• Ferramentas de avaliação de eventos: 

✓ questionários; 

✓ formulários. 

• Análise de feedback em mídias sociais; 

• Tabulação e análise de resultados. 

 

Identidade visual de eventos 
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• Logomarca, folhetos, cartazes, faixas, volantes, banners, flyers, folders, painéis publicitários, 

placas de sinalização, crachás, adesivos, pastas, material de escritório, brindes, entre outros.  

 

Divulgação de eventos em diferentes tipos de mídias 

• Televisão, rádio, jornal, revistas; 

• Mídias sociais: 

✓ uso de blogs e redes sociais para divulgação dos eventos; 

✓ posicionamento de sites em buscadores. 

 

Ferramentas de comunicação e promoção profissional  

• Portfólio pessoal; 

• Cartão de visita; 

• Redes sociais: 

✓ fan pages; 

✓ canais de vídeos;  

✓ outros. 

 

Carga horária (horas-aula) 

Teoria 40 
Prática em 

Laboratório* 
00 Total  40 Horas-aula 

Teoria (2,5) 50 
Prática em 

Laboratório* (2,5) 
00 Total (2,5)  50 Horas-aula 

         * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às 

competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente 

curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 
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II.7 SERVIÇOS DE BUFFET E BANQUETE 

Função: Planejamento de Serviços de Buffets e Banquetes em Eventos 

Classificação: Planejamento 

Atribuições e Responsabilidades 

• Acompanhar a organização e o serviço de buffets e banquetes. 

• Montar, organizar e decorar espaços para cada tipologia de eventos. 

• Controlar o armazenamento de alimentos e bebidas, materiais e equipamentos de acordo com a 

natureza dos elementos apresentados. 

Valores e Atitudes 

• Incentivar atitudes de autonomia. 

• Incentivar ações que promovam a cooperação. 

• Fortalecer a persistência e o interesse na resolução de problemas. 

Competências Habilidades 

1. Desenvolver produtos e serviços de 

buffets e banquetes para eventos.  

 

 

 

 

 

 

2. Executar mise en place em eventos. 

 

 

 

1.1 Identificar a tipologia de evento gastronômico. 

1.2 Identificar os serviços de alimentação adequados 

para o  evento. 

1.3 Distinguir os diferentes cargos e funções das 

brigadas em eventos. 

1.4 Utilizar técnicas de higienização de equipamentos 

e utensílios. 

 

2.1 Distinguir utensílios e modalidades de serviço para 

mise en place de mesa. 

2.2 Aplicar técnicas de decoração e ambientação de 

acordo com o evento programado. 

Bases Tecnológicas 

 

Eventos e serviços gastronômicos 

• Banquete, coquetel, brunch11, working lunch12, café da manhã, chá da tarde, welcome 

coffee13/drink14, festas ao ar livre (churrasco, pic nic e home party15), happy hour e almoços e 

jantares de negócios, almoços e jantares formais. 

 

Mise en place e demais equipamentos e utensílios dos serviços de alimentação 

• Pratos, talheres, taças, copos, enxoval de mesa, moletons, toalhas, guéridon, ménage, jogo 

americano, saias, entre outros. 

 

Técnicas de higienização e manuseio 

• Ambientes, equipamentos, utensílios e alimentos; 

• Armazenamento e descarte: 

✓ alimentos e utensílios. 

• Prazo de validade de produtos. 

 

Técnicas de decoração de mesas e ambientes em eventos gastronômicos 

• Montagem de arranjos florais; 

                                            
11 Fusão dos termos breakfast (café da manhã) com lunch (almoço), sendo um evento que tem sua alimentação 
baseada em uma mescla das duas refeições citadas. 
12 Almoço de trabalho.  
13 Café de abertura ou de recepção para eventos. 
14 Drink de boas vindas. 
15 Eventos em residências.  
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• Dobradura de guardanapos; 

• Harmonização com elementos decorativos; 

• Disposição e decoração de mesas em recepções. 

 

Serviços de mesa 

• Inglesa direto e indireto; 

• Americana;  

• À francesa;  

• entre outros. 

 

Brigada de restaurante 

• Copa, bar, cozinha e salão; 

• Garçom, copeiro, chefe de cozinha;  

• entre outros. 

 

Reconhecimento das características de cardápios 

• Entrada, prato principal, sobremesa, couvert, guarnições, entre outros; 

• Finalidade:  

✓ à la carte; 

✓ self service; 

✓ infantil;  

✓ lanchonete; 

✓ bar; 

✓ cardápio de eventos; 

✓ entre outros. 

• Tradicionais, internacionais, típicos regionais, temáticos, vegetarianos e veganos; 

• Cálculo de quantidades; 

• Tendências: 

✓ finger food;  

✓ comfort food;  

✓ slow food;  

✓ design food;  

✓ comida afetiva; 

✓ food trucks;  

✓ entre outros. 

 

Glossário da área de alimentação em eventos 

 

Serviços de Buffets 

• Características;  

• Atendimento; 

• Colocação e reposição de peças; 

• Procedimentos; 

• Consumo; 

• Disposição de participantes; 

• Pessoal de atendimento; 

• Ornamentação. 

 

Serviço de Banquetes 

• Características;  

• Colocação de mesas e cadeiras; 

• Disposição de participantes;  
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• Pessoal de atendimento;  

• Ornamentação. 

 

Serviços de bebidas em eventos 

• Água, sucos, refrigerantes, café, chá, coquetéis, destilados, fermentados, compostos; 

• Técnicas de atendimento; 

• Cálculo de quantidades. 

 

Normas e orientações da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para serviços de alimentação 

em eventos de grande porte 

 

Práticas e vivências 

• Montagem de mise en place; 

• Montagem de mesas:  

✓ decoração e harmonização.  

• Montagem de cardápio; 

• Montagem, arrumação e harmonização de coffee break; 

• Simulação de serviços de atendimento ao cliente. 

 

Carga horária (horas-aula) 

Teoria 00 
Prática em 

Laboratório* 
60 Total  60 Horas-aula 

Teoria (2,5) 00 
Prática em 

Laboratório* (2,5) 
50 Total (2,5)  50 Horas-aula 

          * Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.8 do Plano de Curso. 

          * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às 

competências. Para este componente curricular, está prevista divisão de classes em turmas. 

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente 

curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 
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II.8 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO (TCC) EM EVENTOS 

Função: Planejamento e Desenvolvimento de Projetos 

Classificação: Planejamento e Execução 

Atribuições e Responsabilidades  

• Propor e executar projetos relacionados à área de Eventos. 

Valores e Atitudes 

• Sociabilizar os saberes. 

• Promover ações que considerem o respeito às normas estabelecidas. 

• Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações. 

Competências Habilidades 

1. Analisar dados e informações obtidas de 

pesquisas empíricas e bibliográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Propor soluções parametrizadas por viabilidade 

técnica e econômica aos problemas identificados 

no âmbito da área profissional.  

 

 

1.1 Identificar demandas e situações-problema no 

âmbito da área profissional. 

1.2 Identificar fontes de pesquisa sobre o objeto em 

estudo. 

1.3 Elaborar instrumentos de pesquisa para 

desenvolvimento de projetos. 

1.4 Constituir amostras para pesquisas técnicas e 

científicas, de forma criteriosa e explicitada. 

1.5 Aplicar instrumentos de pesquisa de campo. 

 

2.1 Consultar Legislação, Normas e Regulamentos 

relativos ao projeto. 

2.2 Registrar as etapas do trabalho. 

2.3 Organizar os dados obtidos na forma de textos, 

planilhas, gráficos e esquemas. 

Observação 

O produto a ser apresentado deverá ser constituído de umas das tipologias estabelecidas conforme 

Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico Nº 354, de 25-02-2015, parágrafo 3°, mencionadas a 

seguir: Novas técnicas e procedimentos; Preparações de pratos e alimentos; Modelos de Cardápios – 

Ficha técnica de alimentos e bebidas; Softwares, aplicativos e EULA (End Use License Agreement); Áreas 

de cultivo; Áudios e vídeos; Resenhas de vídeos; Apresentações musicais, de dança e teatrais; Exposições 

fotográficas; Memorial fotográfico; Desfiles ou exposições de roupas, calçados e acessórios; Modelo de 

Manuais; Parecer Técnico; Esquemas e diagramas; Diagramação gráfica; Projeto técnico com memorial 

descritivo; Portfólio; Modelagem de Negócios; Planos de Negócios. 

Orientações 

É necessário que o professor relacione a área de atividade profissional com a demanda de novos produtos 

relacionados ao mercado de Eventos. 

Bases Tecnológicas 

 

Estudo do cenário da área profissional 

• Características do setor: 

✓ macro e microrregiões. 

• Avanços tecnológicos; 

• Ciclo de vida do setor; 

• Demandas e tendências futuras da área profissional; 

• Identificação de lacunas (demandas não atendidas plenamente) e de situações-problema do setor. 

 

Identificação e definição de temas para o TCC 
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• Análise das propostas de temas segundo os critérios: 

✓ pertinência; 

✓ relevância; 

✓ viabilidade. 

 

Definição do cronograma de trabalho 

 

Técnicas de pesquisa 

• Documentação indireta: 

✓ pesquisa documental; 

✓ pesquisa bibliográfica. 

• Técnicas de fichamento de obras técnicas e científicas; 

• Documentação direta: 

✓ pesquisa de campo; 

✓ pesquisa de laboratório; 

✓ observação; 

✓ entrevista; 

✓ questionário. 

• Técnicas de estruturação de instrumentos de pesquisa de campo: 

✓ questionários; 

✓ entrevistas; 

✓ formulários, entre outros. 

 

Problematização 

 

Utilização de ferramentas como, por exemplo, CANVAS 

 

Construção de hipóteses 

 

Objetivos 

• Geral e específicos (para quê? para quem?). 

 

Justificativa (por quê?) 

 

Competências Habilidades 

1. Planejar as fases de execução de projetos com 

base na natureza e na complexidade das atividades. 

 

 

 

 

2. Avaliar as fontes e recursos necessários para o 

desenvolvimento de projetos. 

 

 

 

 

 

3. Avaliar os resultados obtidos de forma quantitativa 

e qualitativa. 

 

1.1 Consultar diversas fontes de pesquisa: 

catálogos, manuais de fabricantes, glossários 

técnicos, entre outros. 

1.2 Comunicar ideias de forma clara e objetiva por 

meio de textos escritos e de explanações orais. 

 

2.1 Definir recursos necessários e plano de 

produção. 

2.2 Classificar os recursos necessários para o 

desenvolvimento do projeto. 

2.3 Utilizar de modo racional os recursos 

destinados ao projeto.  

 

3.1 Acompanhar o desenvolvimento do 

cronograma físico-financeiro. 

3.2 Redigir relatórios sobre o desenvolvimento do 

projeto. 
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3.3 Construir gráficos, planilhas, cronogramas e 

fluxogramas. 

Observação 

A apresentação descrita deverá prezar pela organização, clareza e domínio na abordagem do tema. Cada 

habilitação profissional definirá, por meio de regulamento específico, dentre os “produtos” a seguir, qual 

corresponderá à apresentação escrita do TCC, a exemplo de: Monografia; Protótipo com Manual Técnico; 

Maquete com respectivo Memorial Descritivo; Artigo Científico; Projeto de Pesquisa; Relatório Técnico. 

Bases Tecnológicas 

 

Referencial teórico da pesquisa 

• Pesquisa e compilação de dados; 

• Produções científicas, entre outros. 

 

Construção de conceitos relativos ao tema do trabalho e definições técnicas 

• Definições dos termos técnicos e científicos (enunciados explicativos dos conceitos); 

• Terminologia (conjuntos de termos técnicos e científicos próprios da área técnica); 

• Simbologia, entre outros. 

 

Escolha dos procedimentos metodológicos 

• Cronograma de atividades; 

• Fluxograma do processo. 

 

Dimensionamento dos recursos necessários para execução do trabalho 

 

Identificação das fontes de recursos 

 

Organização dos dados de pesquisa 

• Seleção; 

• Codificação; 

• Tabulação. 

 

Análise dos dados 

• Interpretação; 

• Explicação; 

• Especificação. 

 

Técnicas para elaboração de relatórios, gráficos, histogramas 

 
Sistemas de gerenciamento de projeto em eventos 

• Planejamento, organização e execução de eventos;  

• Estudo de caso;  

• Criação de novos produtos ou serviços; 

• Elaboração de portfólios. 
 

Formatação de trabalhos acadêmicos 

 

Carga horária (horas-aula) 

Teórica 00 
Prática em 

Laboratório* 
100 Total 100 Horas-aula 

Teórica (2,5) 00 
Prática em 

Laboratório* (2,5) 
100 Total (2,5) 100 Horas-aula 
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          * Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.8 do Plano de Curso. 

          * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às 
competências. Para este componente curricular, está prevista divisão de classes em turmas. 

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente 

curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 

 

  


