
  
 
 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Educação Profissional e Tecnológica 
Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Comunicação Institucional 
 

Plano de ERE (Ensino Remoto Emergencial) 

 
 

 

Disciplina: Cerimonial, Protocolo e Eventos Código: TCI 326 

Natureza:  
( x ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  )_________ *C.H.EaD 

CH semanal síncrona: 2 

CH semanal assíncrona: 3 

CH total semanal: 5 

CH Total disciplina: 30 

Padrão (PD): 15 
Laboratório (LB): 
15 

Campo (CP):  Estágio (ES):  
Orientada (OR):  
 

Prática 
Específica 
(PE):  

 

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 
Extensão 
(EXT):  

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC):  

     

 

 
 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

Conceitos e origens dos eventos; classificações dos eventos; diferentes tipos de eventos; etapas de 
planejamento e organização de eventos; check-list como planejamento de eventos; o perfil do profissional 
em eventos; perfil do mestre de cerimônia em eventos; técnicas de oratória e apresentação pessoal; 
técnicas de recepção; planejar roteiro do cerimonial de um evento; aplicativos de informática como suporte 
na organização de eventos; planejamento e organização de um evento; recepção de um evento; 
(atendimento dos participantes de um evento); etapas para elaboração de um roteiro de cerimonial; 
identificar e reconhecer o espaço físico para a realização de um evento; “logística” de eventos; 
aplicabilidade de cerimonial, protocolo e etiqueta em eventos; normas e critérios de precedência; organizar 
e executar pequenos eventos; técnicas de publicidade voltada aos eventos; técnicas de relações públicas 
voltada aos eventos; planejar, organizar e executar eventos de médio porte; técnicas de avaliação de 
eventos; técnicas de finalização de eventos; Realizar eventos. 

 
 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
A disciplina será dividida em 3 módulos: 
Módulo 1 – Premissas sobre Eventos 
Módulo 2 – Organização de Eventos 
Módulo 3 – Formatos de Eventos 
 
Temas trabalhados: 

 Conceitos gerais 
 Tipos de eventos 
 Cerimonial em eventos 
 Protocolo em eventos 
 Comunicação para eventos 
 Planejamento de eventos 
 Check-list de eventos 
 Relatório de eventos 
 Eventos online 
 Pesquisa de satisfação para eventos 
 
 

 
OBJETIVO GERAL 
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Capacitar o estudante a planejar, executar e avaliar um evento comunicacional. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Dominar as técnicas de planejamento de evento (pré-evento, evento e pós-evento) 
Habilitar para a construção de check lits 
Promover a divulgação de empresas por meio de eventos 
Compreender as regras de protocolos e cerimonial nas diversas solenidades utilizadas pela comunicação 
Conhecer os diversos tipos de evento e suas estruturas 
 
 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
Apresentação de cases, debates e discussões teóricas. Propostas práticas a fim de exercitar os conteúdos 
apresentados e aplicá-los nos contextos comunicacionais institucionais. 
 
O ambiente virtual da UFPR será utilizado como plataforma, sendo aproveitando a máximo os recursos 
disponíveis como fóruns, disponibilização de materiais audiovisuais, links importantes, artigos, entre outros.  
 
Com relação ao uso da plataforma, utilizou-se os seguintes critérios: 
 
- Sistema de comunicação: Acompanhamento diário do professor/ tutor nas postagens dos alunos nos 
fóruns e mensagens particulares, com respostas em no máximo 24 horas.  
 
- Modelo de tutoria: ERE com a possibilidade de agendamento virtual individual de ensino, caso haja 
necessidades de orientações pontuais. 
 
- Material didático: Elaborado e postado pelo professor/ tutor, seguindo o cronograma de aulas da disciplina. 
 
- Mídias e recursos tecnológicos: Internet, computador com câmera e sistema de áudio. Software livre para 
produção de textos. 
 
- Controle das atividades: Será realizado de acordo com o cronograma de atividades da disciplina e 
respectivas datas de postagem, conforme documento disponibilizado no módulo de “Apresentação” da 
disciplina, no ambiente virtual. Neste mesmo local será disponibilizado o cronograma e calendário das 
atividades, critérios das notas e demais informações norteadoras da disciplina. A disciplina está programada 
para acontecer em 7 semanas, com início previsto em 03/11/20, seguindo a respectiva divisão de carga 
horária: 
 
Apresentação e Ambientação  
Módulo 1 – Premissas sobre Eventos 
Módulo 2 – Organização de Eventos 
Módulo 3 – Formatos de Eventos 
Avaliação e Encerramento da Disciplina  
 
- Controle de presença: Será realizado pela participação nos fóruns previamente agendados e divulgados 
no “mural de avisos” da disciplina e por meio do cumprimento das atividades avaliativas por módulo. 
 
- Sincronicidade das aulas: As aulas serão assíncronas, com material disponibilizado para acesso durante 
o período de cada módulo. Também estão programados 3 encontros síncronos, para explicação dos 
módulos (1 por módulo) e debates sobre os respectivos temas, que serão gravadas e disponibilizada aos 
alunos que por ventura não puderam acompanhar as aulas em tempo real. As datas das aulas síncronas 
serão divulgadas previamente no mural de avisos da disciplina.  
 
- Quantidade de vagas ofertadas: A disciplina terá a capacidade máxima de 35 alunos, visando a dinâmica 
de aprendizagem e viabilidade operacional dos módulos. 
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FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
No final de cada um dos 3 módulos o estudante terá uma atividade avaliativa para praticar o conteúdo 
trabalhado no período. As atividades, seus enunciados e respectivas tarefas serão disponibilizadas no 
ícone “Mãos à obra: hora de praticar”, localizado no próprio módulo. 
 
No total serão 3 atividades com pesos iguais (100 pontos cada). A nota do aluno será a média aritmética 
entre as 3 notas obtidas, conforme a seguir: 
 
Atividade Módulo 1  
Proposta de elaboração de planejamento para um evento real 
Pontuação: 100 pontos 
 
Atividade Módulo 2 
Proposta de atividade para elaboração de instrumentos de comunicação e divulgação para um evento real 
Pontuação: 100 pontos 
 
Atividade Módulo 3  
Proposta de elaboração de cerimonial e pós-evento para um evento real  
Pontuação: 100 pontos 
 
Exame Final  
Trabalho assíncrono sobre as Práticas de Eventos, disponibilizado no tópico “Exame Final”. 
Pontuação: 100 pontos 
 
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
Em cada atividade avaliativa o aluno receberá um arquivo de rubrica. Este documento terá todas as 
orientações esperadas na realização da tarefa em questão.  
Arquivos disponíveis no ícone: “Mãos à obra: hora de praticar”.  
 
Os critérios básicos contidos na rubrica contemplarão pontuações específicas para as seguintes categorias: 
 
- Participação nas atividades e fóruns dos módulos 
- Entrega das tarefas no prazo 
- Utilização de arquivo resposta 
- Cumprimento das etapas 
- Clareza e Coerência 
 
 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

GIACAGLIA, Maria Cecília. Eventos: como criar, estruturar e captar recursos. São Paulo: Pioneira 
Thomson Learning, 2006. 
GIACAGLIA, Maria Cecília. Organização de eventos: teoria e prática. São Paulo: Pioneira Thomson 
Learning, 2003. 
MATIAS, Marlene. Organização de eventos: procedimentos e técnicas. Barueri, SP: Manole, 2010. 

 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BETTEGA, Maria Lucia (org). Eventos e cerimonial: simplificando as ações. Caxias do Sul: EDUCS, 
2002. 
MATIAS, Marlene. A arte de receber em eventos. Barueri, SP: Manole, 2014. 
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NETO, Francisco Paulo de Melo. Criatividade em eventos. São Paulo: Contexto, 2005. 
NUNES, Maria Martines. Cerimonial para executivos: um guia para execução e supervisão de eventos 
empresariais. 3. ed. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2001 
SECRETARIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS. Manual de eventos. Brasília: Senado Federal, 2007. 

 

 

 
Professor da Disciplina: Letícia Salem Herrmann Lima 
 

Assinatura: __________________________________________  

 

Coordenadora do Curso:   Ana Carolina de Araújo Silva 
 

Assinatura: __________________________________________ 
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Setor/Curso: Sept/TCI Período: 5o. Período 

Disciplina: Cerimonial, Protocolo e Eventos                                 Código: TCI 326 

Turma: Manhã Professor Responsável: Letícia Salem Herrmann Lima 

 
 
 

CALENDÁRIO DAS SEMANAS DE AULA - 2020 
 

SEMANA 1 03/11 – 06/11 

SEMANA 2 09/11 – 13/11 

SEMANA 3 16/11 – 20/11 

SEMANA 4 23/11 – 27/11 

SEMANA 5 30/11 – 04/12 

SEMANA 6 07/12 – 11/12 

SEMANA 7 14/12 – 18/12 
 

 

Semanas Aulas/ Conteúdo CH 
(30) 

Data inicial 
(Quartas-feiras) 

Data final 

Semana 1 Apresentação e Aulas 1, 2 e 3 5 04 de novembro 17 de novembro 

Semana 2 Atividade Módulo1 5 04 de novembro 17 de novembro 

Semana 3 Aulas 4, 5 e 6 5 18 de novembro 01 de dezembro 

Semana 4 Atividade Módulo 2 5 18 de novembro 01 de dezembro 

Semana 5 Aulas 7, 8 e 9 5 02 de dezembro 11 de dezembro 

Semana 6 Atividade Módulo 3 e 
encerramento da disciplina 

5 02 de dezembro 11 de dezembro 

Semana 7 Exame Final ---- 16 de dezembro ---------------------- 

 


