
 

PLANO DE ENSINO 
 

 

Disciplina: GESTÃO DE EVENTOS IV  Código: ST 034 

Natureza:  

( x ) Obrigatória  

(   ) Optativa 

(x) Semestral  (  ) Anual  (  ) Modular Período especial 06/05/2021 a 22/07/2021 

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial  (  ) Totalmente EaD (  ) % EaD* (x) 100% ERE 

CH Total: 30 

CH semanal: 5h 

Padrão 

(PD): 30 

Laboratório 

(LB): 0 

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática Específica 

(PE): 0 

 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

- Identificação da tipologia do evento a ser planejado, organizado e executado (evento de cunho filantrópico); 

- Identificação público alvo para realização do evento; 

- Projeto evento;  

- Planejamento, organização e realização de evento; 

- Prática de cerimonial, protocolo e etiqueta. 

 
 

Justificativa para a oferta a distância 
 

Esta disciplina será ofertada na modalidade de Ensino Remoto Emergencial (ERE) em cumprimento a resolução 

nº 22/21 - CEPE que regulamenta as atividades de ensino do ano levo de 2020 dos cursos de educação superior, 

profissional e tecnológica da UFPR, no contexto das medidas de enfrentamento da pandemia de COVID-19 no 

País. 
 

 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 

UNIDADE 1 – Ambientação da plataforma UFPR Virtual; orientações gerais sobre a disciplina. 

 

UNIDADE 2 e 3 – Identificação da tipologia do evento a ser planejado, organizado e executado. 

Subtema: Processo de planejamento, organização e execução/realização de evento. (presencial/online). 

 

UNIDADE 4 e 5 – Projeto do evento; identificação público alvo para realização do evento. 

Subtemas: Desenvolver as etapas planejamento e organização; sondagem de identificação do público alvo para 

implantação do projeto do evento. 

 

UNIDADE 6 e 7– Organização do planejamento do evento. 

Subtemas: Desenvolver Checklist  de atividades do eventos; identificar staff com perfil para competências de 

execução das atividades. 

 

UNIDADE 8 e 9 – Elaboração da programação do evento.  

Subtema:  Pesquisa e desenvolvimento das “palestras” dos temas a serem abordados durante o evento. 

 

UNIDADE 10 – Elaboração da programação do evento.  

Subtemas:  Pesquisa e desenvolvimento das “palestras” dos temas a serem abordados durante o evento; 

elaboração do roteiro de cerimonial do evento. 

 

  

Ministério da Educação 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Setor de Educação Profissional e Tecnológica 

Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Secretariado 

 



 

OBJETIVO GERAL 

 

O aluno deverá ser capaz de idealizar/planejar, organizar e executar um evento na prática (presencial ou online), 

tendo como base os conteúdos aprendidos durante os três semestres da disciplina de Gestão de Eventos I, II e 

III.  

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

- Saber idealizar/planejar, organizar e executar diferentes tipos de eventos; 

- Exemplificar o processo de cerimonial, protocolo e precedência; 

- Praticar a tipologia de um evento, por meio de eventos de cunho filantrópicos, com a exemplificação 

profissional embasada na teórica e prática absorvidas durante a formação acadêmica nas diferentes disciplinas 

do Curso, como, por exemplo, a liderança profissional, gestão secretarial, gestão de eventos etc.. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

  

Atividades SÍNCRONAS:  

- Encontro de 1/hora (hora permanência - não obrigatório) em dia e horário pré-definido no 

cronograma/grade horária de atividades da disciplina (disponibilizado na primeira semana de aula), destinado 

para que o(a) Aluno(a) possa tirar dúvidas sobre o conteúdo da disciplina, com interação direta com Professor e 

demais Colegas de turma, a carga horária de 1 hora não está inclusa no total de CH da disciplina, acontecerá pela 

plataforma UFPR Virtual – campo: e-Jitsi.  

 

Atividades ASSÍNCRONAS:  

- organização das atividades semanais: a disciplina está organizada com a carga horária total (30h) distribuídas 

em 10 semanas (Unidades), serão 3 horas semanais de atividades assíncronas, com material previamente 

elaborado e explicado (vídeo aula) no início de cada módulo, e mais 1 semana de estudos para prova final (se 

for o caso), semana que também não está contabilizada no total da CH da disciplina.   

 

a) sistema de comunicação: Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) - Moodle UFPR Virtual - plataforma 

utilizada para interação entre Alunos e Professor. Nela serão disponibilizados materiais (vídeos youtube, 

whatsApp, web conferência (teams/moodle, google meet ou e-Jitsi) sobre conteúdos relacionados ao ementário 

da disciplina, na plataforma também serão postadas as atividades relativas a participação e avaliação dos Alunos, 

além de fórum de discussão entre todos os participantes.  

 

b) modelo de tutoria a distância e presencial: o tutor da disciplina será o próprio professor. 

 

c) material didático específico: roteiro da disciplina, grade horária, artigos científicos; atividades avaliativas 

etc., serão disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem. 

  

d) infraestrutura de suporte tecnológico, científico e instrumental à disciplina: O Setor de Educação 

Profissional e Tecnológica (SEPT) por meio do Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) dará suporte técnico 

de aprendizado para uso das tecnologias. 

 

e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos discentes: 

primeira semana de aula (Unidade 1). 

 

f) identificação do controle de frequência das atividades. A frequência será computada a partir da postagem 

das atividades, semanalmente e individualmente, por cada Aluno(a) nas 10 unidades didáticas. A 11ª semana, 

por se tratar de semana de estudos para prova final não será computada como frequência.  

 

g) Quantidade de estudantes em cada turma: Cada turma terá no máximo 25 alunos matriculados. 

 

h) contato: ieger@ufpr.br; Grupo WhatsApp da Turma (uso exclusivo para comunicação rápida entre os 

estudantes/Professor, não haverá em hipótese alguma orientação das atividades propostas para disciplina). 

 

mailto:ieger@ufpr.br


FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 

- Avaliação individual: a avaliação será individual, mediante os conteúdos disponibilizados no ambiente virtual 

de aprendizagem (UFPR Virtual), seguindo o cronograma de datas/realização das atividades. Os critérios de 

avaliação serão disponibilizados mediante orientações a cada atividade proposta. 

 

Média mínima para aprovação na disciplina: 70 pontos 

Média mínima para realizar exame final:  40 pontos  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Cerimonial Público Brasileiro: Comentários de  Carlos Takahashi. 

https://issuu.com/carlostakahashi2015/docs/livro_o_cerimonial_p__blico_brasile_8bcd316fc02f11. Acesso em 

18/10/2020. 

 

Guia de Eventos, Cerimonial e Protocolo: para a rede federal de educação profissional, científica e tecnológica 

Autor: Bélrica Alessandra P. Dantas et al. Ano: 2017 Editora: Editora IFB Link para o PDF: 

https://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2017/07/Guia-de-Eventos.pdf. Acesso em 18/10/2020. 

Manual de Eventos Autor: Assessoria de Comunicação Social - ASCOM Ano: 2012 Editora: Agência Nacional 

de Aviação Civil (ANAC). https://ead2.iff.edu.br/pluginfile.php/20252/mod_resource/content/0/Manual_Ev 

entos_da_ANAC.pdf. Acesso em 18/10/2020. 

Normas do Cerimonial Público e a Ordem Geral de Precedência. Decreto Lei 70.274/72. 

file:///C:/Users/user/Downloads/Decreto-70.274-Normas-do-Cerimonial-Publico-e-Ordem-de-Precedencia.pdf. 

Acesso em 18/10/2020. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANDRADE, Marielza. O cerimonial nas empresas: - etiqueta nas relações profissionais. Brasília: LGE, 2006.  

 

BAENA, Marta. Cerimonial contemporâneo: operacionalização das normas protocolares. Brasília: Thesaurus, 

2014.  

 

BRITTO, Janaina. Estratégias para eventos: uma ótica do marketing e do turismo. 2. ed. ampl. ed. atual São 

Paulo: Aleph, 2006.   

 

CESCA, Cleuza G. Gimenes. Organização de eventos: manual para planejamento e execução. 12.ed. rev. ampl 

São Paulo: Summus, c2008.  

 

CUNHA, Celso. Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, c2014.  

 

DEFEO, Joseph A. Fundamentos da qualidade para líderes. Porto Alegre: Bookman, 2015.  

 

EGGER-MOELLWALD, Lícia. Etiqueta, cerimonial e protocolo: como receber estrangeiros e organizar um 

evento de sucesso. São Paulo: Cengage Learning, 2014.  

 

 

Professor da Disciplina: ELIANA MARIA IEGER 

Assinatura: ________________________________ 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   JULIANA PASSOS 

Assinatura: ________________________________ 

 

Data de aprovação em reunião de Colegiado: 16/04/2021 
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