
Projeto de curso / ação de capacitação 

 

1. Título: Gestão Estratégica de Eventos  

 

2. Identificação 

2.1. Coordenador do curso/ação de capacitação: CT&D 

2.2. Período de realização: NO SITE 

2.3. Horário: NO SITE 

2.4. Carga horária: 28h 

2.5. Local: NO SITE 

 

3. Caracterização da clientela: 

3.1. Número de vagas: 30 

3.2. Clientela alvo:  

 Servidores técnico administrativos, docentes e terceirizados que possuem interesse na teoria e 

prática da gestão estratégica de eventos. 
 

 

 

4. Justificativa 

Considerando a expressividade do fluxo de eventos realizados pelas unidades administrativas e 
acadêmicas da Universidade Federal de Goiás, percebe-se a necessidade de capacitar os 
servidores técnico administrativos, docentes e terceirizados para atender a demanda existente.  
A gestão estratégica do evento é essencial para que este alcance os objetivos esperados. Cada 
etapa do evento deve ser minuciosamente pensada, planejada para que posteriormente possa ser 
executada e avaliada a partir de critérios de excelência. Deste modo almeja-se deslocar a 
organização de eventos da esfera do informal e do intuitivo para a esfera do profissional, em busca 
da potencialização de resultados. 
Para tanto, se faz necessário levar em conta desde a viabilização do evento, a detecção do real 
público de interesse, passando pela escolha estratégica dos meios e mensagens adequadas para 
conquistá-lo, organização do cerimonial e respeito ao protocolo oficial, até as técnicas de 
mensuração e avaliação de resultados. 
 

 

 

5. Objetivos do curso/ação de capacitação (geral e específicos): 
5.1. Geral 
Possibilitar o aprendizado teórico-prático das principais técnicas de gestão de eventos. 
 

5.2.  Específicos  

Discutir o evento como ferramenta estratégica de comunicação; 

Promover a aplicação prática das técnicas apresentadas; 

Formar servidores capacitados a organizarem eventos nas unidades administrativas e 
acadêmicas da UFG. 

 

6. Metodologia: 
6.1. Modalidade: presencial 

6.2.  Recursos didáticos: aula expositiva com uso de recursos audiovisuais; aula prática; 
exercícios em grupo; apostila;  

 

 

7.  Critérios para avaliação cognitiva: 



7.1. Participação / atividades em sala 

7.2. Nota igual ou superior a 7,0 

7.3. Frequência mínima de 80% 

7.4. Avaliação escrita (ou impressa) para fins de arquivamento 

A turma será avaliada por meio das atividades práticas desenvolvidas de forma individual e 
em grupo, além da participação em sala. 

 
 

8. Recursos materiais: 

8.1. Recursos físicos datashow; quadro; TV e aparelho de DVD; Auditório; Microfone. 

8.2. Material didático: Apostila. 

 

 

9. Conteúdo programático 

Item H/a Instrutor 

MÓDULO 1 – PRÉ-EVENTO 12h  

Eventos: tipos e conceitos;  

Projeto e planos de ação; Profª Ms. Flávia Martins dos Santos e 
Profª Ms. Lutiana Casaroli 

Identificação de públicos;  

Ferramentas de divulgação impressas, orais, 

audiovisuais e virtuais; 

 

Noções básicas de identidade visual;  

Assessoria de impresa e relacionamento com 

a mídia; 

 

Estratégias de viabilização do evento: apoio e 

patrocínio; 

 

Definição de recursos financeiros, materiais e 

humanos; 

 

MÓDULO 2 – EVENTO 12h  

Postura do gestor no evento;   

Cerimonial e Protocolo;  

Preparação para Mestre de Cerimônias; Profª Ms. Flávia Martins dos Santos e 
Profª Ms. Lutiana Casaroli 

Tipo e composição de mesas;  

Badeiras e outros símbolos;  

Trajes;  

Registro fotográfico e videográfico;  

Cobertura informacional;  

Gestão de recursos humanos e materiais.  

Apresentações culturais e coffee break.  

MÓDULO 3 – PÓS-EVENTO 4h  

Técnica de avaliação e mensuração de 

resultados; 

 Profª Ms. Flávia Martins dos Santos e 
Profª Ms. Lutiana Casaroli 

Expedição de certificados e anais;   

Produção de relatório e catalogação dos 

dados; 

  

   

   

 


