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APRESENTAÇÃO 

Como parte do plano de expansão da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica do Ministério da Educação, a Lei no. 11.534 de 25/08/07, estabelece como entidade 

de natureza autárquica a Escola Técnica de Brasília, transformada em Instituto Federal de Ciência 

e Tecnologia de Brasília, pela Lei no. 11.892 de 29 de dezembro de 2008, com vistas à 

implantação de cinco Campi, nas seguintes Regiões Administrativas ─ RA`s: Brasília, Gama, 

Samambaia, Taguatinga e Planaltina. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília tem como objetivo 

principal atender a carência de mão de obra especializada em diversas áreas do conhecimento, 

bem como a necessidade de continuar promovendo a educação profissional nos diversos níveis e 

a necessidade de proporcionar o desenvolvimento da região. 

O Campus Brasília vem suprir essa carência de educação profissional na Região 

Administrativa de Brasília. Um dos cursos a serem ofertados, demandados por consulta pública, 

realizada em março de 2009, no Auditório do MEC, em Brasília, é o Técnico Subsequente em 

Eventos, que vem ao encontro de uma necessidade do mercado, tendo em vista a realização de 

diversos eventos dos mais variados formatos e portes na área governamental e nos diversos 

setores produtivos instalados na capital federal.    

O Curso Técnico Subsequente em Eventos se enquadra no Eixo Tecnológico: 

“Hospitalidade e Lazer”, integrante do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Este documento foi 

produzido com base nas orientações do Ministério da Educação e da Organização Didático-

Pedagógica Da Educação Profissional Técnica de Nível Médio Subsequente do Instituto Federal 

de Brasília.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

A Escola Técnica Federal de Brasília foi transformada em Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Brasília no dia 29 de dezembro de 2008, porém sua origem remonta ao 

final da década de 50 com a criação da Escola Agrotécnica de Brasília (EAF) em Planaltina, 

subordinada à Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário do Ministério da Agricultura, 

tendo como objetivo o de ministrar os cursos regulares dos antigos Ginásio e Colegial Agrícola. 

A Escola de Planaltina foi criada em 17 de fevereiro de 1959 pelo Plano de Metas do 

Governo do Presidente Juscelino Kubitschek (Lei N° 3.552 de 16 de fevereiro de 1959 e 

Exposição de Motivos Nº 95 – DOU de 19/02/1959) e inaugurada em 21 de abril de 1962 com a 

denominação de Escola Agrotécnica de Brasília, subordinada à Superintendência do Ensino 

Agrícola e Veterinário do Ministério da Agricultura, com o objetivo de ministrar cursos regulares 

dos antigos Ginásio e Colegial Agrícola. 

Por meio do Decreto Nº 60.731 de 19 de maio de 1967, determinou-se a subordinação 

das Escolas Agrícolas do Ministério da Agricultura ao Ministério da Educação e da Cultura. Com a 

extinção da Escola Didática do ensino agrário, os colégios de aplicação voltaram a ter a 

denominação anterior de Colégio Agrícola de Brasília. 

O Colégio Agrícola de Brasília foi transferido para o Governo do Distrito Federal por meio 

do Decreto Nº 82.711 de 24 de novembro de 1978, celebrado entre a Fundação Educacional do 

Distrito Federal (FEDF) e a Coordenação Nacional do Ensino Agropecuário do Colégio Agrícola. 

Dessa forma, a partir do Decreto Nº 4.506 de 26 de dezembro de 1978.  

A partir da Portaria Nº 129 de 18 de julho de 2000, o Colégio Agrícola de Brasília passou 

a denominar-se Centro de Educação Profissional – Colégio Agrícola de Brasília (CEP/CAB) cujo 

funcionamento tinha como objetivo a qualificação e requalificação profissional, objetivando a 

realização de Cursos de Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores e Cursos de Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio, direcionados à demanda mercadológica, principalmente na 

sua área de abrangência. A transformação do CEP/CAB em Escola Técnica Federal de Brasília se 

dá em 25 de outubro de 2007 através da Lei Nº 11.534. 

Em 29 de dezembro de 2008, visando atender ao plano federal de educação técnica e 

tecnológica na implantação de um novo modelo de instituição educação profissional, é criado, por 

intermédio da Lei nº 11.892, como entidade de natureza autárquica, vinculada ao Ministério da 

Educação o instituto Federal de Educação, Ciência e tecnologia de Brasília, com seus cinco 

campi: Brasília, Gama, Planaltina, Samambaia e Taguatinga. 

 



 

 

 

 

1.1 Campus  Brasília 

Para as Regiões Administrativas consideradas na análise do Campus Brasília (Plano 

Piloto, Cruzeiro, Candangolândia, Sudoeste/Octogonal, Lago Sul, Lago Norte, Park Way, Varjão, 

SIA e Núcleo Bandeirante) observa-se que a população residente exercendo atividades 

relacionadas à administração federal, ao comércio e à administração do GDF aparecem em 

destaque, com percentuais de 22%, 14% e 13%, respectivamente, da população total destas 

regiões. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO  DA REGIÃO 

O Distrito Federal está constituído em 30 Regiões Administrativas. O Plano Diretor de 

Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT/2007 propõe a regionalização do território do 

DF pela agregação de regiões administrativas, em sete Unidades de Planejamento Territorial, 

denominadas de: Central, Central-Adjacente1, Central Adjacente 2, Oeste, Norte, Sul e Leste.  

O Campus Brasília encontra-se na Unidade de Planejamento Territorial Central que 

envolve as Regiões Administrativas do Plano Piloto – RA I, Cruzeiro – RA XI, Candangolândia – 

RA XIX e Sudoeste/Octogonal – RA XXII. 

Nesta sessão, apresentaremos as características da cidade de Brasília e cidades 

circunvizinhas, bem como as cidades do entorno que serão beneficiadas pelos cursos do Campus 

Brasília. 

 

2.1 BRASÍLIA 1 

A primeira ideia para a construção de Brasília data de 1823, quando o José Bonifácio de 

Andrade e Silva, Patriarca da Independência, propôs a criação de uma nova capital no interior do 

Brasil como forma de garantir a segurança do país.  

 No ano de 1892, foi nomeada uma Comissão Exploradora do Planalto Central do Brasil, 

para realizar um levantamento sobre topografia, clima, geologia, flora, fauna e recursos materiais 

da região do Planalto Central.  

                                                 
1
  Disponível em:< http://www.brasilia.df.gov.br> - Acessado em 03/02/2009.  

 

 



 

 

Somente em 1955 foi delimitada uma área de 50 mil quilômetros quadrados – onde se 

localiza o atual Distrito Federal, com o início da construção em abril de 1956, no comando do 

então presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. 

No dia 21 de abril de 1960, a estrutura básica da cidade estava edificada, sendo então 

inaugurada Brasília. Os candangos (nome dado aos primeiros habitantes da nova cidade) 

comemoram ao lado de Oscar Niemeyer, Israel Pinheiro, Lúcio Costa e Juscelino Kubitschek, 

principais responsáveis pela construção.  

Com a finalidade de facilitar a administração do Distrito Federal, em 1964 o território foi 

subdividido em oito Regiões Administrativas (RA's): Brasília, Gama, Taguatinga, Brazlândia, 

Sobradinho, Planaltina, Paranoá e Núcleo Bandeirante. Cada uma delas com um administrador 

nomeado pelo então prefeito. Com a evolução da ocupação habitacional, por meio do Decreto nº 

11.921 de 1989, procedeu-se uma nova divisão com a criação de mais quatro RA's: Ceilândia, 

Guará, Cruzeiro e Samambaia. Em 1993, mais quatro RA's foram criadas: Santa Maria, São 

Sebastião, Recanto das Emas e Riacho Fundo. Já em 1994, outras três RA's surgiram: Lago 

Norte, Lago Sul e Candangolândia. 

Mais recentemente foram criadas mais sete RA's: Águas Claras, Riacho Fundo II, 

Sudoeste/Octogonal, Varjão, Park Way, Setor Complementar de Indústria e Abastecimento – SCIA 

e Sobradinho II, Jardim Botânico e Itapoã. Ao todo o Distrito Federal comporta 28 RA's 

atualmente, cada uma com um Administrador Regional, nomeado pelo governador, responsável 

pela promoção e coordenação dos serviços públicos da região. 

Atualmente Brasília (RA I) é formada pela Asa Norte, Asa Sul, Setor Militar Urbano, Setor 

de Garagens e Oficinas, Setor de Indústrias Gráficas, Área de Camping, Eixo Monumental, 

Esplanada dos Ministérios, Setor de Embaixadas Sul e Norte, Vila Planalto, Granja do Torto, Vila 

Telebrasília, Setor de áreas Isoladas Norte, sediando ainda os três poderes da República: 

Executivo, Legislativo e Judiciário.  

No dia 07 de dezembro de 1987, Brasília foi tombada pela UNESCO como Patrimônio 

Histórico e Cultural da Humanidade, sendo o único monumento arquitetônico com menos de cem 

anos a receber este título.  

 

 2.2 LAGO NORTE2 

A história do Lago Norte está relacionada à criação do Lago Paranoá, lago artificial criado 

devido às necessidades climáticas de Brasília, ao redor do qual se formou a Península Norte.  
                                                 
2
  Disponível em:< http://www.lagonorte.df.gov.br> - Acessado em: 03/02/2009. 

 



 

 

A NOVACAP montou então um projeto de urbanização com o intuito de povoar a 

Península. Na primeira fase, a região era composta pelo Setor de Habitação Individual Norte – 

SHIN e pelo Setor de Mansões do Lago. De forma natural, os setores de habitação e de Mansões 

da Península Norte foram urbanizados e os moradores passaram a se referir ao local 

simplesmente como Lago Norte. 

Dessa denominação, originou-se o nome da Região Administrativa do Lago Norte, criada 

em 10 de janeiro de 1994, pela Lei nº 641/94.  

A Região caracteriza-se, principalmente, como área habitacional preservando sua 

característica inicial, onde o comércio e outras atividades estão concentrados no Canteiro Central 

e Centro de Atividades.  

Atualmente é formada pelo Setor de Mansões do Lago – SML, Setor de Habitação 

Individual Norte – SHIN e Área Comercial. 

 

2.3 LAGO SUL3 

Chamada de Setor de Habitações Individuais Sul – SHIS, o Lago Sul teve início em 1957 

com a construção de casas para os engenheiros da CCBE (Companhia Construtora Brasileira de 

Estradas) que colaboraram na construção de Brasília. 

A Base Aérea de Brasília foi edificada no Lago Sul, em 1958, a fim de auxiliar na 

implantação da capital. Outras construções foram executadas: a Ermida Dom Bosco (1956), O 

Seminário Nossa Senhora de Fátima (1962), Centro Comercial Gilberto Salomão (1968), Cine 

Espacial (1970), 1ª ponte – Ponte das Garças (1978), valorizando o local .  

A Região Administrativa do Lago Sul – R A XVI iniciou com a Lei nº 643 (10/01/94). 

Atualmente abrange o Setor de Habitações Individuais Sul, o Setor de Mansões Urbanas Dom 

Bosco, o Setor de Estaleiro Sul, a Base Aérea de Brasília e o Aeroporto Internacional de Brasília. 

Fazem parte também as áreas de preservação ambiental: APA das Bacias dos Córregos Gama e 

Cabeça do Veado;  ÁRIEs do Cerradão; dos Córregos Capetinga-Taquara e do Setor Habitacional 

Dom Bosco; Jardim Botânico de Brasília, a Estação Ecológica do Jardim Botânico e a Reserva 

Ecológica do IBGE; e os parques: Garça Branca; Canjerana e Copaíbas. 

O Lago Sul está inserido em duas Áreas de Proteção Ambiental (APA): a APA Gama 

Cabeça de Veado e a APA do Lago Paranoá, abrangendo parques ecológicos e unidades de 

conservação. Sendo eles: Parque Ecológico do Anfiteatro Natural do Lago Sul; Parque Garça 

                                                 
3
 Disponível em: <http://www.lagosul.df.gov.br> - Acessado em: 03/02/2009. 

 



 

 

Branca; Santuário Ecológico Canjerana; Parque das Copaíbas; Parque Bernardo Sayão; Parque 

da Ermida Dom Bosco; Parque Península Sul; ARIE (Área de Relevante Interesse Ecológico) do 

Riacho Fundo; ARIE do Bosque; ARIE do Cerradão; ARIE do Paranoá Sul; Estações Ecológicas 

do Jardim Botânico; Reserva Ecológica do IBGE e Fazenda Água Limpa da Universidade de 

Brasília. 

 

2.4 CRUZEIRO4 

O Cruzeiro é formado por parte das terras da antiga Fazenda Bananal, desapropriada 

para sediar a nova capital que seria construída. Concebido como parte do Plano Piloto e 

destinado à moradia dos funcionários de diversos órgãos federais, o Cruzeiro tem como data de 

fundação o dia 30 de novembro de 1959, quando foi celebrada a primeira missa no local. Este foi 

também o primeiro evento social do bairro que cresceu e tornou-se a Região Administrativa XI. 

A linha de ônibus que passou a servir a localidade recebeu a denominação de Cruzeiro, 

aludindo ao marco da primeira missa de Brasília, erguido no ponto mais alto do Eixo Monumental, 

próximo ao Palácio do Buriti. 

A equipe do Lúcio Costa foi responsável pelo projeto urbanístico da cidade e pelo nome 

Setor de Residências Econômicas Sul – SRE/S (Cruzeiro Velho). Os primeiros moradores não se 

acostumaram com a sigla e começaram a denominar a cidade por “Cemitério” e posteriormente 

“Bairro do Gavião”. Em razão da insatisfação da população com o nome, em 1960 a região 

passou a ser denominado Cruzeiro, graças à proximidade da Cruz onde foi celebrada a primeira 

missa e, ainda, devido ao nome da linha de ônibus. 

Em fins da década de sessenta, os primeiros blocos do setor vizinho ao SRE/S 

começaram a ser habitados por funcionários do GDF e da iniciativa privada, dando nova formação 

ao desenho urbano e foi logo apelidado de Cruzeiro Novo. No decênio seguinte, implantada a 

Área Octogonal Sul, o setor ganha uma nova configuração. 

Concebido em 1988, pelo projeto Brasília Revisitada, o Setor de Habitações Coletivas 

Sudoeste - SHCSW foi criado em 1989. 

A Lei nº 49/89 e o Decreto nº 11.921/89, de 25/10/89 determinam a criação e fixa os 

limites da Região Administrativa Cruzeiro - RA XI, por desmembramento da RA I - Brasília. 

                                                 
4

  Coletânea de Informações Socioeconômicas – RA XI – Cruzeiro (2006). Disponível em: 
<http://www.codeplan.df.gov.br/sites/200/216/00000210.pdf> Acessado em: 03/02/2009 . 
 



 

 

Em 06 de maio de 2003, uma nova configuração é dada ao Cruzeiro, que por 

desmembramento de área, perde os Setores Sudoeste/Octogonal, a partir da publicação da Lei de 

nº 3.153 que os eleva à categoria de Região Administrativa XXII. 

 

2.5 VARJÃO 5 

Na década de 60, dá-se o início do povoamento da Vila Varjão com a chegada das 

primeiras famílias que vieram desenvolver atividades agrícolas. No começo dos anos 70, segundo 

informações de antigos moradores, a pessoa que detinha a posse da área resolveu implementar 

uma divisão das terras entre seus empregados, embora a terra fosse de propriedade do Governo 

do Distrito Federal e administrada pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP. 

A partir de então, novas divisões foram realizadas e os lotes distribuídos entre parentes 

próximos e amigos de forma irregular e desordenada, principalmente entre 1977 e 1982. Em 1984 

foi realizado o primeiro estudo para fixação da população no local. 

No início dos anos 90, o Governo do Distrito Federal – GDF assinou o Decreto nº 13.132, 

de 19 de janeiro de 1991, que fixava a população no local, determinando a elaboração de um 

projeto urbanístico para a implantação definitiva do Varjão. 

Com base na ocupação original da área e visando preservar as características iniciais da 

vila, o projeto baseou-se na configuração física existente e nas atividades urbanas já 

consolidadas.  

Em 1997, com o objetivo de regularizar a situação fundiária de toda a área da Vila e, em 

atendimento às exigências ambientais o Governo do Distrito Federal encomendou um novo 

projeto urbanístico e um Relatório de Impacto de Vizinhança – RIVI, no qual está prevista a 

revisão do Projeto Urbanístico e ressalta a necessidade de adensamento da Vila com proposta de 

implantação de novas quadras e incorporação de novas glebas a serem parceladas. 

Inserida até então no espaço geográfico da Região Administrativa do Lago Norte, em 06 

de maio de 2003, por força da Lei nº 3.153, a Vila Varjão foi, por desmembramento de área, 

elevada à categoria de Região Administrativa passando a constituir a RA XXIII do Distrito Federal. 

                                                 
5
  Coletânea de Informações Socioeconômicas RA XXIII Varjão(2006). Disponível em: 

http://www.codeplan.df.gov.br/sites/200/216/00000222.pdf Acessado em 03/02/2009 



 

 

 

2.6 NÚCLEO BANDEIRANTE6 

Surgiu em 1956, sem concepção urbanística, com o nome de “Cidade Livre”, onde era 

permitido não só residir como também negociar, com isenção de tributação. 

Foi criada pelos candangos-trabalhadores que construíram Brasília e que resolveram 

morar perto da cidade. Como o núcleo habitacional seria provisório, os lotes eram emprestados 

gratuitamente em forma de comodato aos interessados até a data da inauguração de Brasília. 

Para atender às necessidades dos moradores que ali passaram a viver, surgiram muitas 

casas de comércio, hotéis, farmácias, restaurantes, etc. 

Com a inauguração da capital em 1960, os contratos de comodato foram cancelados e os 

comerciantes da Cidade Livre foram transferidos para a Asa Norte de Brasília. 

Os terrenos desocupados pelos comerciantes foram invadidos por famílias de baixa 

renda, que ali construíram suas casas, aumentando ainda mais o número de habitantes da cidade. 

Insatisfeitos com o plano do governo de desativar o núcleo habitacional, os habitantes 

fizeram um movimento pedindo a fixação definitiva da “Cidade Livre”. O governo atendeu ao 

pedido e em dezembro de 1961, criou oficialmente a cidade, com o nome de Núcleo Bandeirante, 

fazendo parte da Região Administrativa I - Brasília. 

Hoje, a cidade do Núcleo Bandeirante é a sede da Administração Regional que foi criada 

em 1989, como a RA VIII, pela Lei n.º 49/89 e o Decreto n.º11921/89. A região é formada de áreas 

urbana e rural. A área urbana é composta pela cidade do Núcleo Bandeirante, Vila Metropolitana, 

Setor de Clubes e Vila Nova Divinéia. A área rural é formada pela Agrovila Vargem Bonita, Colônia 

Agrícola Núcleo Bandeirante I e II e Área Isolada Vargem Bonita. 

 

2.7 SUDOESTE/OCTOGONAL 7 

Em 6 de maio de 2003 a Lei de nº 3.153 cria a Região Administrativa XXII – 

Sudoeste/Octogonal, por desmembramento da área da RA XI Cruzeiro. As Áreas Octogonais 

foram inauguradas na década de 80, enquanto o Setor de Habitações Coletivas Sudoeste - 

SHCSW foi concebido em 1988, como parte integrante do projeto “Brasília Revisitada”, do 

urbanista Lúcio Costa e, criado em julho de 1989, constituindo uma alternativa de moradia para a 

população de alto e médio poder aquisitivo. 

                                                 
6
  Coletânea de Informações Socioeconômicas – RA VIII – Núcleo Bandeirante(2006). Disponível em: 

<http://www.codeplan.df.gov.br/sites/200/216/00000207.pdf>. Acessado em: 03/02/2009. 
7  Disponível em: <http://www.cruzeiro.df.gov.br> - Acessado em: 09/02/2009. 
 



 

 

De formação essencialmente urbana, a RA contém além das áreas residenciais e setores 

comerciais, as quadras mistas, o Hospital das Forças Armadas e o Instituto Nacional de 

Meteorologia – INEMET. A região está situada próxima ao Parque da Cidade e dispõe de ampla e 

diversificada atividade comercial – supermercados, gastronomia, saúde, moda, estética, entre 

outros, além de instituições de ensino e sociais. As quadras residenciais contam com vários 

espaços públicos destinados ao lazer e entretenimento, bem equipados e conservados. 

 

2.8 PARKWAY 8 

A criação do loteamento das Mansões Suburbanas Park Way (MSPW) foi incluída no Plano 

Urbanístico de Brasília, em uma das suas últimas alterações em 1957/58. 

Com lotes iniciais de 20.000 m2 o SMPW foi concebido para ser implantado por partes, tendo 

sido registradas, inicialmente, as áreas destinadas ao uso residencial. 

Em dezembro de 1999 o Governador do Distrito Federal enviou à Câmara Legislativa o 

Projeto de Lei Complementar nº 451/99 que permite ao poder executivo o parcelamento das áreas 

verdes do Setor de Mansões Park Way com lotes de uso residencial, coletivo e de bens e 

serviços. 

O Setor de Mansões Park Way fazia parte da Região Administrativa VIII – Núcleo 

Bandeirante até 2003 quando por meio da Lei nº 3.153 de 29/12/2003 passou a ser a Região 

Administrativa XXIV, sendo que os limites das duas Regiões ainda não estão definidos. 

 

2.9 CANDANGOLÂNDIA 9 

Em 1956, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - responsável 

pela construção de Brasília, veio para a região do Distrito Federal tomar as primeiras providências. 

Como os funcionários precisavam ficar alojados com suas famílias, próximo ao local onde seria 

erguida a cidade, foi construído o primeiro acampamento oficial de Brasília, nas terras onde hoje 

está localizada a Candangolândia. 

                                                 
8
  Coletânea de Informações Socioeconômicas – RA XXIV – Park Way (2006). Disponível em: 

http://www.codeplan.df.gov.br/sites/200/216/00000222.pdf Acessado em 03/02/2009. 
9  Coletânea de Informações Socioeconômicas – RA XIX – Candangolândia (2006). Disponível em: 

http://www.codeplan.df.gov.br/sites/200/216/00000222.pdf. Acessado em: 03/02/2009. 

 

 

 



 

 

Após a construção de Brasília, quase todos os habitantes do acampamento mudaram-se 

para a nova capital. No local permaneceram aqueles que resolveram fazer daquela região sua 

nova terra.  

Em atendimento ao programa de descentralização do Governo do Distrito Federal, 

Candangolândia foi desmembrada do Núcleo Bandeirante sendo criada em janeiro de 1994, pela 

Lei no 658/94 e o Decreto no 15.513/94 a RA XIX.  

O nome da região é uma homenagem aos pioneiros de Brasília, que são chamados de 

candangos.  

A região é formada apenas de área urbana, sendo que grande parte é ocupada pelo Jardim 

Zoológico de Brasília. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

De acordo com a Audiência Pública, realizada para a escolha dos novos cursos do IFB, em 

10 de março de 2009, no Auditório do MEC, em Brasília, foram elencados diversos cursos e entre 

estes, os cursos que compõem a Área de Hospitalidade e Lazer, que são: Agenciamento de 

Viagem; Cozinha; Guia de Turismo, Serviços de Restaurante e Bar; Hospedagem; Lazer; e 

Eventos. Considerando-se o resultado da Audiência Pública, o Curso de Técnico Subsequente em 

Eventos vem atender aos anseios da comunidade local. 

Aspecto que merece destaque é a forte vocação de Brasília para o segmento de turismo 

de negócios e eventos, os quais são responsáveis por contribuições ao desenvolvimento local. 

Analisando essa forte vocação e almejando somar com a organização da oferta turística, onde se 

insere os prestadores de serviços em eventos, o IFB cumpre com a sua função social e possibilita 

a adequação da necessidade do mercado de trabalho, em relação aos futuros profissionais para o 

segmento de eventos no Distrito Federal.   

O turista de eventos tem como perfil a realização de gastos mais elevados que a média 

dos turistas em geral, desta forma gera uma maior receita para a localidade, contribuindo 

economicamente com a cadeia produtiva do turismo. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas 

vem comprovar este fato, onde foi diagnosticado que os turistas estrangeiros com motivação para 

o segmento de eventos gastam em média 314 dólares, enquanto o turista que vem ao país a 

negócios, 165 dólares, e o que vem a lazer, 73 dólares. O perfil do turista de eventos é um dos 

aspectos que justifica o cenário promissor do setor de eventos com novos investimentos na área, 

seja em qualificação, infraestrutura, negócios, entre outros. 

De acordo com a Federação Brasileira de Convention & Visitors Bureau, no Brasil, em 

termos de geração de empregos os espaços de eventos contratam em média sete funcionários 



 

 

fixos para cada empreendimento, as empresas organizadoras e entidades promotoras contratam 

em média 24,2 empregados fixos e 386,6 empregados temporários, perfazendo um universo 

657.280 postos de trabalho (164.320 empregos diretos e 492.960 indiretos), quando se remete a 

um total de 400 empresas de eventos. Neste contexto, o Curso de Técnico em Eventos 

possibilitará a formação profissional e a inserção de novos profissionais.  

O segmento de negócios e eventos, em Brasília, encontra-se em crescimento, sendo 

formado por uma rede de empresas promotoras de eventos, acrescido de uma diversificada oferta 

de meios de hospedagem e, de acordo com o Brasília Convention & Visitors Bureau, possui mais 

de 460 espaços para a realização de eventos. Este cenário promissor constitui um ambiente 

favorável a novos negócios na capital federal e entorno. Assim sendo, torna-se necessária à 

realização da formação de recursos humanos para atuação neste segmento, demanda esta que 

será atendida em 2010 pelo IFB, através da oferta do Curso Técnico Subsequente em Eventos. 

 Os técnicos em eventos formados pelo IFB terão como campo de atuação as empresas 

organizadoras de eventos, as empresas de cerimonial, os espaços de eventos, os locais de lazer, 

meios de hospedagem, instituições públicas e privadas, restaurantes, buffet, agências de turismo, 

além dos grandes eventos que vêm sendo captados pelo Brasil, entre eles, a Copa de 2014, a 

qual será realizada em 12 cidades, sendo uma dessas a capital federal.  

 Estimativas apresentadas pela Embratur e pelo Ministério do Turismo demonstram que a 

Copa de 2014 deve atrair cerca de 500 mil turistas estrangeiros, sendo que há uma expectativa 

que o poder de compra destes seja superior à média do turista estrangeiro que hoje visita o país. 

Em consequência deste evento, haverá um aumento do número de empregos no setor de 

serviços, ainda que temporários, onde se observa uma demanda latente no mercado de trabalho 

para os estudantes formados pelo IFB. 

 Um estudo que vem reforçar a importância de capacitação no setor é o Plano de 

Desenvolvimento Preliminar do Arranjo Produtivo Local de Turismo – DF, produzido pelo Sebrae-

DF e validado pela governança local, pelo Brasília Convention & Visitors Bureau e pela Brasiliatur, 

em 2007. Este Plano identifica alguns entraves ao desenvolvimento do setor de turismo, como a 

baixa qualificação da força de trabalho, a escassez de mão-de-obra com perfil necessário e a falta 

de um programa consolidado em prol do turismo no Distrito Federal. Neste sentido, o Curso 

Técnico Subsequente em Eventos do IFB vem para contribuir com a melhoria dos serviços 

prestados no segmento de eventos em interface com a atividade turística.  

 

3.1 Contexto Socioeconômico Regional 

Outras razões que justificam a oferta do Curso Técnico Subsequente em Eventos no 

Instituto Federal de Brasília, além das listadas anteriormente, enfatiza-se a realidade 



 

 

socioeconômica de Brasília, que vêm apresentando dinamismo econômico nos setor de prestação 

de serviço em especial o segmento de turismo negócios e eventos. 

Deste modo, considera-se importante observar a área de influência do Distrito Federal, 

aspecto que é fundamental para o planejamento de políticas públicas no setor da educação, 

principalmente a educação profissional. 

Tais informações podem somar-se à análise do Produto Interno Bruto per capita do DF, 

cresce em média a 10% ao ano, isso já demonstra o potencial do mercado de eventos na capital 

(quadro – 01).  

 

 

Quadro 01  – Produto Interno Bruto e per capita no Distrito Federal (2003 a 2006). 

Ano A preços correntes (R$ 

milhares) 

Per capita 

(R$) 

Crescimento 

anual preços 

Crescimento 

anual per 

capita 

2003 63.104.900 28.282 - - 

2004 70.724.113 30.992 12% 10% 

2005 80.526.612 34.515 14% 11% 

2006 89.630.109 37.600 11% 9% 

Fonte: IBGE, 2008. 

Levando em consideração os dados acima, torna-se necessário a qualificação de 

profissionais capazes de atender as demandas de prestação de serviços no Distrito Federal. A 

atividade destes profissionais concentra-se nas áreas de alimentos e bebidas, entretenimento, 

hospedagem, lazer e eventos de pequeno, médio e grande porte. Além disso, atuam nas diversas 

empresas e espaços de eventos do setor público e privado. Fato que pode auxiliar na cristalização 

da viabilidade econômica e técnica; relacionadas atividades de organização e promoção de 

eventos, com requisitos pautados na qualidade da prestação do serviço; empreendedorismo, e 

entre outros, consequentemente, incrementando os inúmeros eventos que são realizados em 

Brasília. 

 



 

 

4. OBJETIVOS 

Atendendo às exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 

9.394/96, o Decreto nº 2.208/97 e a Resolução CNE/CEB nº 04/99, que instituiu as diretrizes 

curriculares nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico, ao Projeto Pedagógico do 

Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, destacamos os objetivos do curso. 

 

4.1 Objetivo Geral 

Em consonância com o objetivo da Instituição, o Curso Técnico Subsequente em Eventos, 

tem como finalidade promover a transição entre a escola e o mundo do trabalho, formando jovens 

e adultos com conhecimentos e habilidades para o exercício de atividades produtivas. Neste 

âmbito, o objetivo geral do curso é formar profissionais capazes de auxiliar na realização de 

eventos nos diversos tipos e portes. 

Destaca-se que este curso oportunizará ao estudante o exercício pleno de suas atribuições 

no segmento de eventos, auxiliando no planejamento e na organização dos mesmos. O 

profissional estará apto a atuar com responsabilidade social, ambiental e cultural, apoiados nas 

técnicas de hospitalidade, com foco na qualidade da prestação de serviços em eventos. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

• Formar profissional capaz de: 

• Executar a comunicação aplicada à área de eventos;  

• Desenvolver atividades profissionais, demonstrando iniciativa, liderança, criatividade, cortesia e 

presteza; 

• Demonstrar zelo com a postura profissional; 

• Agir com ética; 

• Entender a cadeia produtiva do setor de eventos; 

• Compreender a atividade turística e o contexto em que se insere a área de eventos; 

• Dominar técnicas de cerimonial, etiqueta e protocolo; 

• Executar atividades administrativas e operacionais relativas às etapas de planejamento e 

organização de eventos. 

 



 

 

5. REQUISITOS DE ACESSO 

O acesso ao Curso Técnico Subsequente em Eventos dar-se-á por meio de processo 

seletivo, divulgado através de edital publicado na Imprensa Oficial, com indicação dos requisitos 

de acesso, como a conclusão do Ensino Médio, condições e sistemática do processo. Serão 

oferecidas 40 vagas semestralmente.  

 

6. PERFIL PROFISSIONAL  DE CONCLUSÃO 

 

6.1 Competências Gerais 

Ao concluir o Curso Técnico Subsequente em Eventos o estudante deverá ter as 

seguintes competências gerais:  

• Interpretar os princípios da responsabilidade socioeconômica, cultural e ambiental do setor de 

eventos, diante das relações do mundo do trabalho;  

• Exercer a profissão de forma ética; 

• Comunicar com fluência e desenvoltura; 

• Identificar a cadeia produtiva de eventos; 

• Selecionar o tipo de evento mais adequado à necessidade do cliente; 

• Auxiliar no planejamento e na organização de eventos dos mais variados tipos e portes; 

• Prestar apoio técnico na coordenação e execução dos serviços de eventos;  

• Compreender a importância do turismo e do turismo de eventos;  

• Utilizar recursos físicos, humanos, financeiros e logísticos adequados ao evento; 

• Saber relacionar-se no ambiente de trabalho; 

• Saber trabalhar em equipes.  

 

6.2 Competências Específicas 

Ao concluir o Curso Técnico Subsequente em Eventos, o estudante deverá ter as 

seguintes competências específicas:  

• Aplicar normas e regras de cerimonial, protocolo e etiqueta formal; 

• Comercializar eventos; 



 

 

• Conhecer o processo de captação de eventos; 

• Aplicar estratégias adequadas à divulgação do evento;  

• Conhecer os procedimentos de recepção e encaminhamento de participantes nos diversos 

espaços do evento; 

• Coordenar serviços e ofertas de entretenimento;  

• Verificar recursos e atividades escolhidas para a realização do evento (check list);  

• Realizar procedimentos de logística; 

• Acompanhar a montagem de estrutura determinada; 

• Auxiliar na ornamentação e decoração dos diferentes espaços de eventos; 

• Auxiliar na elaboração do desenvolvimento de projetos de eventos; 

• Desenvolver programas, roteiros e atividades de lazer e recreação complementares a um 

evento, articulando os meios para sua realização com os prestadores de serviços e provedores 

de infraestrutura e apoio. 

6.3 Campo de Atuação Profissional 

O Técnico em Eventos possui como campo de atuação profissional:  

a) Empresas organizadoras de eventos;  

b) Empresas de cerimonial;  

c) Espaços de eventos;  

d) Locais de lazer;  

e) Meios de hospedagem;  

f) Instituições públicas, privadas e organismos não-governamentais (ONG’s);  

g) Restaurantes;  

h) Buffet;  

i) Cruzeiros marítimos;  

j) Agências de turismo. 

 

6. 4 Perfil de Egresso 

 Auxiliar e atuar na prospecção, no planejamento, na organização, na coordenação e na 

execução dos serviços de apoio técnico e logístico de eventos e cerimoniais, utilizando o protocolo 



 

 

e etiqueta formal. Realizar procedimentos administrativos e operacionais relativos a eventos. 

Recepcionar e promover serviços de eventos. Planejar e participar da confecção de ornamentos 

decorativos. Coordenar o armazenamento e manuseio de gêneros alimentícios servidos em 

eventos.  

 

7. Organização Curricular  

 

7.1 Estrutura Modular 

A organização curricular estabelecida em Módulos tem por características:  

• Atender a demanda dos cidadãos, mercado e da sociedade; 

• Conciliar a demanda identificada com a capacidade institucional do Instituto Federal de Brasília 

e do Campus Brasília; 

• Evidenciar as competências gerais da área profissional e específicas de cada habilitação; 

• Complementar a formação integral das competências; 

• Propor uma flexibilidade curricular que permita a qualificação profissional ao término de cada 

módulo, o que possibilita a certificação intermediária. 

 

 7.2 Itinerário Formativo 

O Curso Técnico Subsequente em Eventos de Nível Médio, modular, sequencial e 

subsequente ao ensino médio, apresenta uma estrutura por módulos, de forma a atender o perfil 

desejado. Para a obtenção do Diploma de Técnico em Eventos do Eixo Temático de Hospitalidade 

e Lazer exige-se a conclusão dos três módulos e do estágio curricular supervisionado. 

A proposta de implementação do curso está organizada por componentes curriculares em 

regime semestral, onde o estudante deverá cumprir o módulo de formação básica, sem 

terminalidade, e depois cumprir os módulos de Planejamento e Organização de Eventos e, na 

sequência, de Cerimonial; ambos com terminalidade.  

O concluinte dos três módulos e do estágio curricular supervisionado receberá o diploma 

de Técnico em Eventos.  

O Curso Técnico em Eventos é composto por três módulos, sendo o primeiro formação 

básica, com carga horária de 360 h/a, tendo como objetivo desenvolver os fundamentos técnicos 

e científicos da qualificação profissional, contemplando os conteúdos formativos relacionados às 

respectivas competências técnicas e de gestão necessários à formação do perfil profissional.  



 

 

O segundo módulo, Planejamento e Organização de Eventos, com terminalidade, propicia 

o ensino do planejamento, da organização e da logística de eventos e possui uma carga horária 

de 360 h/a, no qual os alunos que tiverem designação final apto no módulo terão o Certificado de 

Assistente em Planejamento e Organização de Eventos.  

O terceiro módulo, Cerimonial, também com terminalidade, destina-se ao ensino das 

técnicas e normas de cerimonial e protocolo, com uma carga horária de 360 h/a, no qual os alunos 

que tiverem designação final apto no módulo terão o Certificado de Assistente de Cerimonial de 

Eventos.  

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Fluxograma  

 



 

 

. 
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7.4 Competências / Habilidades / Bases Tecnológicas  e Componentes Curriculares 
Módulo: Formação Básica  Carga Horária: 360 h/a    
Eixo Tecnológico Hospital idade 
e Lazer 

   

Função:  Sub-função:    
Título da qualificação: Sem 
Terminalidade  

   

Competências  Habilidades  Bases Tecnológicas  Componentes Curriculares  
Comunicar-se de forma oral e 
escrita. 
 

Utilizar estratégias e 
procedimentos de leitura para a 
compreensão e interpretação de 
textos; 
Produzir textos coerentes e 
consistentes; 
Elaborar argumentos, a partir do 
confronto de opiniões e pontos de 
vista.  

Ciência da comunicação e seus 
conceitos; 
Linguagem: níveis e funções. 
Estrutura dos textos; 
Leitura analítica e crítica de textos; 
Produção de resumos, resenhas, 
críticas e textos dissertativo-
argumentativos. 
 

Português Aplicado  

Conhecer, compreender e 
operacionalizar as  principais 
técnicas e processos de eventos 
na  língua inglesa. 

Reconhecer e aplicar as técnicas 
de eventos utilizando a língua 
inglesa para comunicar com os 
clientes internos e externos. 

Alfabeto, verbos, mapas dos 
países de língua inglesa. 

Inglês Aplicado 
 

Reconhecer as principais 
ferramentas de informática e 
tecnologia aplicadas à realização 
de eventos. 
 

Utilizar as ferramentas digitais 
disponíveis na web; 
Criar apresentações usando slides. 
Realizar tarefas de digitação de 
textos.  

Software básico, utilitário e 
aplicativo; 
Edição de textos e planilhas 
eletrônicas; 
Sistemas operacionais; 
Técnicas de apresentação; 
Uso e aplicação de softwares 
específicos para eventos. 

Informática Básica 

Exercer a profissão de forma ética 
e com responsabilidade social. 
 

Conceituar ética e sua importância 
no mercado de trabalho; 
Entender a importância dos 
comportamentos éticos no convívio 
em sociedade e na vida 
profissional; 
Detectar as mudanças de 

A organização social e o papel do 
indivíduo na sociedade; 
 As mudanças sociais nos 
processos e organizações sociais; 
O indivíduo e a organização social; 
O senso moral e a consciência 
moral; 

Ética e Responsabilidade Social  
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paradigmas pelos quais passa a 
sociedade. 

Os constituintes do campo ético; 
Ética profissional; 
Responsabilidade Social. 
 

Saber as práticas da 
sustentabilidade aplicadas ao 
mercado de eventos. 

Analisar as causas e os efeitos dos 
atuais problemas ambientais e no 
contexto de eventos; 

Entender o conceito de 
desenvolvimento sustentável e 
estabelecer relações com a 
responsabilidade social; 
Conhecer como os eventos podem 
ser tornar sustentáveis. 

Economia e meio ambiente; 

Desenvolvimento sustentável; 

Eventos no contexto da 
sustentabilidade. 

 

Sustentabilidade em Eventos  
 

 
 
Compreender o mercado de 
eventos e os principais conceitos 
da área. 

Compreender o fenômeno turístico 
e sua interface com o setor de 
eventos; 

Saber os principais conceitos, 
classificações e tipologias de 
eventos. 

 

Surgimento e evolução do turismo 
no Brasil e no mundo; 

Conceito de turismo, turista e 
excursionista; 

Estudar segmentação turística; 

Política; 

A importância econômica do setor 
de eventos no Distrito Federal; 

O mercado de eventos e seus 
espaços no Distrito Federal; 

Relacionar atrativos turísticos com 
o setor de eventos; 

Contextualização de eventos; 

Definição e conceitos de eventos; 

Classificação e tipos de eventos; 

Perfil dos atores dos eventos 
(funções); 

Fundamentos de Eventos 
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Apresentação do Trade de 
eventos; 

Recursos necessários à 
organização e a implementação de 
eventos; 

Análise critica de eventos variados 
como: político, social, educacional, 
esportivo, entre outros. 

 
Lidar com grupos e equipes de 
trabalhos em eventos.  

Desenvolver a capacidade de 
relacionamento; 
 Reconhecer a importância do 
trabalho em equipe no setor de 
eventos; 
 Promover a empatia no ambiente 
de trabalho; 
 Lidar com conflitos e negociações 
interpessoais durante a realização 
do evento; 
Saber trabalhar em equipe e lidar 
com diversas situações. 

Conduta humana nos aspectos 
social e profissional; 
Equilíbrio entre a vida pessoal e 
profissional; 
Fundamentos do comportamento 
individual; 
Personalidade e emoções;  
 Humanização no ambiente de 
trabalho; 
 Trabalhando a motivação; 
Comportamento em grupo e 
equipes de trabalho; 
Conflito e negociação;   
Relacionamento com o público 
interno e externo.  
 

Relações Interpessoais  

Aplicar os conceitos, princípios e 
fundamentos da Administração de 
Empresas com ênfase em 
Eventos. 

 

Compreender os fundamentos da 
administração: conceitos; 
princípios; e interfaces com o 
segmento de eventos; 

Reconhecer o ciclo da prestação 
de serviços e identificar suas 
características na 
operacionalização dos eventos; 

Entender a estrutura do mercado 

Evolução histórica da 
administração; 

Principais escolas da 
administração; 

Fundamentos e princípios da 
administração; 

Princípios da estrutura do mercado 
turístico; 

Organização de Empresas de 
Eventos  
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turístico; 

Conhecer o bem turístico: etapas 
de produção e comercialização; 

Servir o cliente apoiado em 
técnicas de atendimento com 
qualidade. 

 

A cultura dos serviços; 

Ciclo de serviços; 

A prestação de serviços no 
segmento de eventos; 

O cliente no segmento de eventos; 

Administração aplicada aos 
serviços de eventos; 

Qualidade nos serviços de 
eventos; 

Eventos e globalização; 

Ferramentas de mensuração da 
satisfação dos clientes em 
eventos; 

Procedimentos para constituição 
de empresas de eventos. 

 
Identificar os principais conceitos e 
compreender a importância do 
turismo de eventos e do patrimônio 
histórico cultural para uma 
localidade.  

Conhecer as definições de cultura 
e patrimônio; 
Identificar patrimônio material e 
imaterial; 
Compreender a relevância do 
patrimônio e do seu legado 
cultural; 
Diferenciar tombamento e 
Patrimônio da Humanidade; 
Valorizar e preservar o patrimônio 
histórico cultural; 
Analisar o patrimônio, a partir da 
perspectiva da realização de 
eventos. 
 

Cultura e patrimônio: conceituação; 
Diferenciação entre patrimônio 
material e imaterial;  
Legado cultural, tombamento e o 
Patrimônio da Humanidade; 
Patrimônio da Humanidade no 
Brasil; 
O patrimônio enquanto atrativo 
para o turismo cultural e turismo de 
eventos; 
Patrimônio: preservação, 
conscientização e difusão; 
A influência do patrimônio cultural 
na definição de destinos para a 
realização de eventos. 

Aspectos Culturais em Eventos  

Bibliografia     
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Português Aplicado 

MARTINS, Dileta Silveira. Português instrumental. 23ª ed. Porto Alegre: Sagra, 2002. 

BLIKSTEIN, Izidoro. Técnica de comunicação escrita. 8ª ed. São Paulo: Ática, 1990. 

JAKOBSON, Roman. Lingüística e comunicação. São Paulo: Cultrix, 2001. 

COSTA, Jader Cabral. Redação e gramática da língua portuguesa. 5ª ed. Manaus: Valer, 2006. 

ZANOTTO, Normelio. Português para uso profissional facilitando a escrita. 2ª ed. Caxias do Sul: Edus, 2003. 

 

Inglês Aplicado 

CRUZ, Décio Torres. Inglês para Turismo e Hotelaria. São Paulo: Disal, 2008.  

FURSTENAU, Eugênio. Novo dicionário de termos técnicos inglês-português.  - 24 ed. - São Paulo: Globo,  2008. 

IGREJA, José Roberto A. Fale tudo em inglês para viagens: uma guia completo para comunicação  em viagens. São Paulo:  DISAL, 2008. 

 

Informática Básica 

VELLOSO, Fernando de Castro. Informática – Conceitos Básicos. São Paulo: Campus, 2004. 

CAPRON, H. L.; JONSON, J.A. Introdução à Informática. 8ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004. 

MANZANO, André Luiz N. G; MANZANO, Maria Izabel N. G. Estudo Dirigido de Informática Básica. São Paulo: Ed. Érica, 2007. 
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Ética e Re sponsabilidade Social  

CHAUI, M. Convite a filosofia. São Paulo: Ática, 2002. 

SROUR, Robert Henry. Ética Empresarial. São Paulo: Campus, 2003. 

LAKATOS, Eva Maria, MARCONI, Maria de Andrade. Sociologia Geral. São Paulo: Atlas, 1996. 

CASTRO, Pedro Sociologia do trabalho: clássica e contemporânea. Niterói: Editora UFF, 2003. 

 

Sustentabilidade em Eventos 

KAZAZIAN, Thierry. Haverá a idade das coisas leves: design e desenvolvimento sustentável. São Paulo: Senac, 2002. 

PHILIPPI, Arlindo (coordenador). Gestão ambiental e sustentabilidade no Turismo. São Paulo: Manole. 

ROCHA, Marcelo Theoto; DORRESTEIJN, Hans; GONTIJO, MARIA JOSE. Empreendedorismo em negócios sustentáveis. Ed. Peirópolis. 

 

Fundamentos de Eventos 

GIACAGLIA, Maria Cecília. Organização de eventos: teoria e prática. São Paulo: Thompson, 2006. 

ZOBARA, Sérgio. Evento é assim mesmo: do conceito ao brinde. Ed. Senac Rio – 2004. 

TENAN, Ilka Paulete S. Eventos. São Paulo: Aleph, 2002. 

MATIAS, M. Organização de eventos: procedimentos e técnicas. Barueri: Manole, 2001. 

WATT, D.C. Gestão de eventos em lazer e turismo. Porto Alegre: Bookman, 2004. 

DIAS, Reinaldo. Introdução ao Turismo. São Paulo: Atlas, 2005. 
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TRIGO, Luiz. Turismo Básico. 7ª ed. São Paulo: Editora Senac, 2002. 

 

Relações Interpessoais 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Campus, 1999. 

MARRAS, Jean Pierre. Administração de recursos humanos: do operacional ao estratégico. 3ª Ed. São Paulo: Futura, 2000. 

WAGNER III, Jonh A. e outros. Comportamento Organizacional: criando vantagem competitiva. São Paulo: Saraiva, 2002. 

 

Organização de Empresas de Eventos 

COSTA, Horácio, RIBEIRO, Pedro. Criação, gestão de micro empresas & pequenos negócios. 8ª ed. Rio de Janeiro: Record, 1997. 

MAXIMIANO, Antônio César. Teoria Geral da Administração: da revolução urbana a revolução digital. São Paulo: Atlas, 2007. 

CHIAVENATO, Idalberto. Teoria Geral da Administração. Rio de Janeiro: Campus. 2004. 

GUIMARÃES, Tomas de; SOUZA, Eda Castro Lucas de. Empreendedorismo além do Plano de Negócio. São Paulo: Atlas, 2005. 

 

Aspectos Culturais em Eventos 

BARRETTO, Margaritta. Turismo e Legado Cultural. São Paulo: Papirus, 1997. 

CAMARGO, H. Patrimônio Histórico e Cultural. São Paulo: Aleph, 2002. 

MURTA, Stela Maris; ALBANO, Celina.(Org.) Interpretar o Patrimônio: um exercício do olhar. Belo Horizonte: UFMG/Terra Brasilis, 2002. 
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Obs.: Deverá ser obtido o quantitativo de cinco vol umes para cada título para a definição do acervo bi bliográfico essencial p ara o curso.  

 
Módu lo: Planejamento e 
Organização de Eventos  

Carga Horária: 360 h/a    

Eixo Tecnológico Hospitalidade 
e Lazer 

   

Função:  Sub-função:    
Título da qualificação: Com 
Terminalidade  

   

Competências  Habilidades  Bases Tecnológicas  Componentes Curriculares  
Elaborar projetos em eventos Reconhecer as fases de um 

projeto; 
Adaptar o projeto a realidade do 
cliente 

Estrutura e etapas do projeto: 
apresentação, objetivo geral e 
específico, justificativa, 
metodologia, orçamento, 
cronograma, avaliação e 
resultados; 
Elaboração e implantação de 
projetos para eventos e suas 
particularidades; 
Fases do ciclo de vida em projetos 

Elaboração de Projetos de 
Eventos 
 
 
 
 
 

Saber expressar-se de forma oral, 
em público, e aplicar normas de 
redação oficial para eventos. 

 

Saber comunicar-se de forma 
escrita, conforme os objetivos do 
evento e do texto. 

Redação técnica, científica e 
literária: diferenciações e pontos 
em comum; 

Elaboração de documentos 
oficiais: relatórios administrativos, 
memorandos, atas, ofícios, 
requerimentos, procurações, 
atestados, circulares, 
convocações, declarações, editais, 
recibos, regulamentos, estatutos, 
entre outros.  

 
Redação Técnica 
 

 Compreender a importância da 
comunicação; 

Conceitos de publicidade e 
marketing; 

Marketing de eventos 
 



 

33 
 

Definição e componentes 
integrantes da comunicação; 
Dominar técnicas de comunicação; 
Diferenciar publicidade e 
marketing; 
Analisar o marketing como 
instrumento de pesquisa de 
mercado; 
Aplicar o Mix de marketing a todas 
as fases dos eventos (pré, trans e 
pós); 
Desenvolver estratégias de 
marketing aplicadas a eventos; 
 

O mix de marketing; 
Análise de mercado e sua 
segmentação; 
Pesquisa de demanda e oferta 
turística; 
Técnicas e ferramenta de 
promoção de eventos.  
Definição da programação visual 
do evento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicar-se no ambiente de 
turismo, eventos e hotelaria na 
língua espanhola. 

 

Saber escrever, falar no exercício 
da profissão em língua espanhola; 

 

Alfabeto, verbos, mapas das 
Américas e Espanha.  

 Espanhol Aplicado 
 

Auxiliar no planejamento, na 
gestão e na promoção de eventos 

Elaborar check list; 
 
Elaborar lay outs para eventos; 
 

Conceitos e tipos de planejamento; 
Escolha e definição do público 
alvo; 
Etapas do planejamento; 
Patrocínios e apoios; 
Definição das funções do 
organizador de eventos; 
Roteiros de providências e check 
list; 
Coordenação de equipes para 
eventos; 
Situações especiais em eventos: 
autoridades, imprensa e sala de 
entrevistas; 
Processo de escolha, 
gerenciamento e controle dos 
aspectos técnicos em eventos; 
Definição e contratação de 

Planejamento e Organização de 
Eventos 
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fornecedores: receptivo, 
transportes, hospedagem e guias 
de turismo; 
A logística como ferramenta para o 
sucesso do evento;  
Acessibilidade universal nos 
espaços de eventos; 
Dimensionamento do lay out de 
eventos. 
 

 
 
 

Conhecer e aplicar os 
fundamentos de orçamento e de 
finanças na operacionalização de 
eventos. 
 

Prever a necessidade 
orçamentária. 

O papel do gestor financeiro; 
Análise das demonstrações 
financeiras;  
A administração financeira aplicada 
a eventos; 
Noções básicas de planejamento 
financeiro; 
Instrumentos de planejamento e 
controle financeiro para os 
eventos; 
Modelo orçamentário aplicado a 
eventos 

Gestão financeira e orçamentária 
de eventos 
 
 
 
 
 
 

Gerir a área de alimentos e 
bebidas durante os eventos.  

Utilizar os utensílios de 
alimentação corretamente; 
Combinar alimentos e bebidas 
servidos em eventos;  
Calcular quantidade de alimentos e 
bebidas por pessoa 

Serviços ofertados pelo 
departamento de A&B nas 
empresas; 
Restaurante, bar, coffee shop, 
room service, frigobar, eventos e 
banquetes; 
A importância da higiene na 
cozinha; 
Proteção dos alimentos, higiene 
pessoal, equipamentos e 
utensílios, tratamento do lixo e 
restos alimentares; 
Planejamento de cardápios para 
eventos; 
Mise en place na cozinha; 

A&B em eventos 
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Gestão do setor de alimentos e 
bebidas; 
Classificação de bebidas; 
Gestão de compras e estocagem, 
processos gerenciais e controles; 
Qualidade em serviços; 
Análise operacional e financeira do 
A&B.  
 

 
 
 

Compreender o perfil do 
empreendedor e as estratégias 
para empreender no setor de 
eventos. 

Ter noções de como elaborar plano 
de negócios;  
Utilizar as técnicas de 
empreendedorismo para gerar 
emprego; 
Identificar os principais elementos 
que constituem o mercado de 
eventos e como poderão ser 
aplicado aos eventos; 
Conhecer as tendências dos 
eventos no Brasil. 
 

Marco atual e laboralidade; 
Características das empresas de 
eventos no DF; 
Cultura empreendedora; 
Perfil do empreendedor; 
Educação empreendedora; 
Estrutura do Plano de Negócios 
 
 

Empreendedorismo em Eventos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliografia     

Elaboração de Projetos de Eventos 

KEELING, Ralph, Gestão de Projetos: uma abordagem global. Saraiva, 2002. 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru, Administração de Projetos: transformando idéias em realidade, 2 ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

CAIXETA, Marcelo, Guia básico: como gerenciar projetos de forma prática. Goiânia: E.V., 2006. 

DUFFY, Mary. Gestão de Projetos. São Paulo: Campus, 2006. 

 

Redação Técnica 
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ZANOTTO, Normelio. Correspondência e Redação Técnica. São Paulo: Educs, 2002.    

OLIVEIRA, José Paulo Moreira de. Como escrever textos técnicos. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005. 

BELTRÃO, Odacir. Correspondência: linguagem & comunicação: oficial, empresarial, particular. 22ª. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

 

Marketing de Eventos 

CHURCHIL, Gilbert; PETER, Paul. Marketing: Criando Valor para o Cliente. São Paulo: Saraiva, 2000. 

KOTLER, P. Marketing Essencial. 2ª ed. São Paulo: Prentice Hall, 2005. 

RUSCHMANN, D. Marketing Turístico: um Enfoque Promocional. 2ª edição. Campinas, SP: Papirus, 1995. 

BRITTO, J.; FONTES, N. Estratégias para eventos: uma ótica do marketing e do turismo. São Paulo: Akeph, 2002. 

 

Espanhol Aplicado 

ARIAS, Sandra di Lullo. Aprenda a conjugar verbos em espanhol. São Paulo: Campus, 2007. 

FRANCO. Carmen Sardinero. VIÚDEZ. Francisca Castro (Et. AL.) Español em Marcha 1 . São Paulo: SGEL, 2007.  

MARTIN. Ana Maria. SILES. José. MARTÍN. Ignácio. El Español em el hotel. São Paulo: Madri, 2001. 

Planejamento e Organização de Eventos 

BALLOU, Ronald. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial. 5ª ed. São Paulo, 2006. 

ALVARENGA, Antônio Carlos, NOVAES, Antônio. Logística Aplicada. 3ª ed. São Paulo, 2000. 

ZANELLA, Luiz Carlos. Manual de Organização de Eventos: Planejamento e Operacionalização. São Paulo: Atlas, 2003. 

SCHW BRUHNS, WATT, D. C. Gestão de Eventos em Lazer e Turismo. Porto Alegre: Bookman, 2003.H. T. Introdução Aos Estudos do Lazer. 
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Campinas: Unicamp, 2001. 

MATIAS, Marlene. Organização de Eventos: Procedimento e Técnicas – Barueri/SP, Manole, 2007. 

GRACAGLIA, Maria Cecília. Eventos: Como Criar, estruturar e captar recursos: Ed. Thomson – São Paulo, 2006. 

 

Gestão Financeira e Orçamentária de Eventos 

KRAUSE, Hubert. Ganhe dinheiro brincando – recreação em festas e eventos. São Paulo: Ícone, 2007. 

LEÃO, Nildo S. Custos e Orçamentos na prestação de serviços. 1ª ed. São Paulo: Nobel, 2004. 

WELSCH, Glenn A. Orçamento Empresarial. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 1998. 

HOJI, Masacazu. Administração Financeira e Orçamentária. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2004.   

 

A&B em Eventos 

FREUND, Francisco Tommy. Alimentos e Bebidas – uma visão gerencial. 1ª ed. São Paulo: SENAC, 2005. 

SCHLUTER, Regina G. Gastronomia e Turismo. São Paulo: Aleph, 2006. 

VASCONCELOS, Frederico, CAVALCANTI, Eudemar, BARBOSA, Lourdes. Menu: como montar um cardápio eficiente. 1ª ed. São Paulo: Roca, 

2002.  
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Empreendedorismo em Eventos  

BRASIL. Código de Defesa do Consumidor (1990). Código de defesa do consumidor. 13ª. ed. São Paulo: Atlas, 2000.    

DOLABELA, F. O Segredo de Luísa. São Paulo: Cultura, 1999. 

RAY, M.; MYERS, R. Criatividade nos Negócios. Rio de Janeiro: Record, 1996. 

 

Obs.: Deverá ser obtido o quantitativo de cinco vol umes para cada título para a definição do acervo bi bliográfico essencial para o curso.  

 
 
Módulo: Cerimonial  Carga Horár ia: 360 h/a    
Eixo Tecnológico Hospitalidade 
e Lazer 

   

Função: Dominar técnicas e 
normas do cerimonial  

Sub-função:    

Título da qualificação: Com 
Terminalidade  

   

Competências  Habilidades  Bases Tecnológicas  Componentes Curriculares  
 
Saber as regras de etiqueta no 
ambiente social. 

Aplicar as regras de cerimonial, 
protocolo e etiqueta formal; 

Identificar o traje adequado ao tipo 
de evento. 

 

A importância da etiqueta no 
campo social e profissional; 
Regras sobre etiqueta social: 
cumprimentos, apresentações, 
grau de importância e convites; 
Regras sobre etiqueta profissional: 
entrevistas, eventos sociais e 
trajes específicos;  
Regras de etiqueta à mesa: 
cardápios, disposição de lugares à 
mesa e utilização de taças, 
talheres, guardanapos, etc. 

Etiqueta e Postura Profissional  
 
 
 
 
 
 
 

Saber expressar-se de forma oral, 
em público, e aplicar normas de 
redação oficial para eventos. 

Utilizar técnicas de entonação de 
voz; 
Apresentar formas diversificadas 

Definição de oratória; 
Técnicas para combater o medo de 
falar em público; 

Prática de Oratória 
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de apresentação em público;  
Dominar a atenção da platéia. 

Linguagem corporal e 
gesticulação; 
Controle da voz: velocidade e 
tonalidade; 
Técnicas de apresentação com 
recursos audiovisuais e multimídia. 

 
 
 

Realizar o cerimonial de eventos, 
em consonância com a legislação 
vigente. 

Aplicar as regras de cerimonial, 
protocolo e etiqueta formal; 
Identificar o traje adequado ao tipo 
de evento;  
Respeitar a ordem de precedência 
em cerimônias formais; 
Elaborar convites para eventos; 
Dispor a bandeira nacional de 
forma respeitosa e correta. 
 

Definição de cerimonial e protocolo 
e sua diferenciação; 
Cerimonial e protocolo: conceitos, 
características e atribuições; 
O Cerimonial público e ordem de 
precedência; 
O Cerimonial em instituições 
privadas e não governamentais; 
Organização da panóplia; 
Símbolos nacionais;  
Legislação de cerimonial público. 

Cerimonial e Protocolo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ter preparo corporal para 
expressar-se publicamente; 
Estar apto e desenvolto para 
ocupar o espaço  ao expressar-se. 
 
 

Desenvolver consciência corporal; 
Desenvolver consciência espacial. 
 

Consciência corporal. Exploração e 
estudo de movimentos a partir da 
orientação no espaço. Introdução 
básica aos fatores de estruturação 
do movimento: peso, espaço, 
tempo e fluência. Improvisação 
livre e estruturada. Jogos teatrais. 
Introdução à presença cênica. 

Expressão corporal aplicada a 
eventos 
 

Conhecer os lay-outs para os 
espaços de eventos e as técnicas 
de decoração e ornamentação. 

Saber as técnicas usadas na 
decoração e ornamentação de 
eventos; 
Saber fazer balões para festas; 
Saber fazer embalagens para 
diversos tipos de eventos. 

Balões para festas; 
Embalagens para diversos tipos de 
eventos; 
Os lay-outs de eventos; 
Arranjo de flores; 
A tecnologia como instrumento de 
trabalho na decoração dos 
eventos; 
Criatividade na decoração de 
eventos; 
Materiais recicláveis na decoração 
de eventos. 

Ornamentação e Decoração de 
Eventos 
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Elaborar e executar projeto de 
eventos. 

Saber as regras de apresentação 
de trabalhos técnicos; 
Usar a metodologia de projetos de 
eventos; 
Utilizar todos os conhecimentos do 
curso para a elaboração do projeto  
final do curso sobre determinado 
tipo de evento. 

Interdisciplinaridade entre todas as 
componentes curriculares do 
curso; 
Metodologia de projetos de 
eventos; 
Estratégias de captação de 
recursos; 
Técnicas de apresentação de 
trabalhos técnicos; 
Identidade visual do evento; 
Execução de eventos. 

Prática de Eventos  
 

Bibliografia     

Etiqueta e Postura Profissional 

GURAO, Maria Elizabeth. A etiqueta que faz diferença nas empresas. São Paulo: Novatec, 2008.  

SPARROWE, Raymond T. Hospitalidade, Conceitos e Aplicações. São Paulo: Thomson Pioneira, 2003 

RIBEIRO, Célia. Etiqueta na prática: um guia moderno para boas maneiras. São Paulo: L&PM, 2001. 

 

Prática de Oratória 

POLIDO, Reinaldo. Seja um ótimo orador. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 

WOLFRON, Dotzel. Como falar bem em público. São Paulo: Ediouro, 2008. 

SANTOS, Vilson. Falando em Público. Imperatriz: Ética, 2008. 

ALVES, Léo da Silva. A Arte da Oratória: os segredos do orador de sucesso. São Paulo: Brasília Jurídica, 2004. 

 

Cerimonial e Protocolo 
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LUZ, Olenka Ramalho. Cerimonial, protocolo e Etiqueta: Introdução ao Cerimonial do Mercosul. São Paulo: Saraiva, 2005. 

REINAUX, Marcílio Lins. O mestre de cerimônia e o cerimonial. Recife: Comunigraf, 2005. 

OLIVEIRA, J. B. Como promover eventos: cerimonial e protocolo na prática. 2ª ed. São Paulo: Madras, 2005.  

MEIRELLIS, Gilda Fleury. Protocolo e Cerimonial – normas, ritos e pompa. 3ª ed. São Paulo: Ibradep, 2001. 

GOMES, S. Guia do Cerimonial: do trivial ao formal. São Paulo: LGE, 2003. 

 

Expressão Corporal Aplicada a Eventos 

BERTAZZO, Ivaldo. Espaço e Corpo: Guia de Reeducação do Movimento. São Paulo: SESC, 2004.  

BOAL, Augusto. Jogos para atores e não-atores. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998. 

________. 200 exercícios e jogos para o ator e o não-ator com vontade de dizer algo através do teatro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1993. 

BONFITTO, Matteo. O Ator Compositor as ações físicas como eixo: de Stanislavski a Barba. São Paulo. Perspectiva, 2002. 

FELDENKRAIS, Moshe. Consciência pelo movimento. São Paulo, Summus, 1997.MIRANDA, Regina. O Movimento Expressivo. Rio de Janeiro: 

FUNARTE, 1979. 

WEIL, Pierre; TOMPAKOW, Roland. O corpo fala. Petrópolis: Vozes, 2004. 

 

Ornamentação e Decoração de Eventos 

MUNARI, Bruno. Das Coisas nascem coisas. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

BOOKS, Victoria. Book Festas. São Paulo: Victoria Books, 2010. 

BÜRDEK, Bernhard E. Design: História, teoria e prática do design de produtos. Boston: Edgard Blucher, 2005. 
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Prática de Eventos 

GRACAGLIA, Maria Cecília. Eventos: Como Criar, estruturar e captar recursos: Ed. Thomson – São Paulo, 2006. 

KEELING, Ralph, Gestão de Projetos: uma abordagem global. Saraiva, 2002. 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru, Administração de Projetos: transformando idéias em realidade, 2 ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

Obs.: Deverá ser obtido o quantitativo de cinco vol umes para cada título para a definição do acervo bi bliográfico essencial para o curso.  
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7.5 Organização Curricular 

Módulo: Formação Básica 

Componente Curricular 
 

C/H 
Semestral 

(h) 

C/H 
Semestral 

(h/a) 

C/H Semanal 
 

Português Aplicado  33,33 40 2 

Inglês Aplicado 33,33 40 2 

Informática Básica  33,33 40 2 

Ética e Responsabilidade Social 16,66 20 1 

Sustentabilidade em Eventos 33,33 40 2 

Fundamentos de Eventos 50 60 3 

Relações Interpessoais 16,66 20 1 

Organização de Empresas de Eventos  50 60 3 

Aspectos culturais em Eventos 33,33 40 2 

Total 300 360 18 

Módulo: Planejamento e Organização de Eventos 

Componente Curricular 
C/H 

Semestral 
(h) 

C/H 
Semestral 

(h/a) 

C/H Semanal 
 

Elaboração de Projetos de Eventos  50 60 3 

Redação Técnica 33,33 40 2 

Marketing de eventos 33,33 40 2 

Espanhol Aplicado 33,33 40 2 
Planejamento e Organização de 
Eventos 

50 60 3 

Gestão financeira e orçamentária de 
eventos 

33,33 40 2 

A&B em eventos 33,33 40 2 

Empreendedorismo em eventos 33,33 40 2 

Total 300 360 18 

Módulo: Cerimonial 

Componente Curricular 
C/H 

Semestral 
(h) 

C/H 
Semestral 

(h/a) 

C/H Semanal 
 

Etiqueta e Postura Profissional  50 60 3 

Prática de Oratória 33,33 40 2 

Cerimonial e Protocolo 50 60 3 

Expressão corporal aplicada a eventos 33,33 40 2 

Ornamentação e Decoração de Eventos 33,33 40 2 

Práticas de Eventos 100 120 6 

Total 300 360 18 

Carga Horária Total do Curso 900 h (1.080 h/a)  

Estágio Curricular Supervisionado  160 h (192 h/a)  

Carga Horária Total do Curso (com Estágio C. Superv .) 1.060 h (1.272 h/a)  
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7.6 Estratégias pedagógicas 

• Exercícios de fixação e compreensão de conteúdo; 

• Visitas técnicas em locais de realização de eventos, turísticos e centros culturais; 

• Interpretação e discussão de textos técnico-profissionais; 

• Apresentação de vídeos didáticos e específicos sobre eventos, turismo e cultura; 

• Realização de seminários para discussões e organização prática de um evento; 

• Trabalhos de pesquisa e extensão; 

• Trabalhos em equipe e dinâmicas de grupos; 

• Análise crítica da observação de eventos temáticos; 

• Relatórios e atividades desenvolvidas em aula ou atividade extra-aula; 

• Planejamento, organização e execução de eventos de diversas tipologias. 

 

7.7 Enfoque pedagógico  

A metodologia proposta para desenvolver o currículo por competências deverá: 

• Conduzir à aprendizagem significativa e cognitiva; 

• Reconhecer critérios de referência e significado; 

• Dar ênfase ao que o estudante tem conhecimento; 

• Conhecer o sentido de diversidade e pluralismo; 

• Levar à aprendizagem pessoal e coletiva. 

A escolha de Planos de Trabalho para desenvolver a aprendizagem, no 

currículo organizado por competências, tem como objetivo favorecer a criação de 

estratégias de organização dos conhecimentos escolares: 

• Em relação ao tratamento da informação; 

• Na interação dos diferentes conteúdos em torno de problemas ou hipóteses 

que facilitam a construção de conhecimentos; 

• Na transformação das informações, oriundas dos diferentes saberes 

disciplinares, em conhecimento próprio. 

O tema do problema ou plano de trabalho poderá ser selecionado a partir da 

realidade social ou profissional, ou até mesmo proposta pelos estudantes ou pelo 

professor, dependendo da escolha de sua relevância dentro do currículo e do 

desenvolvimento da classe. 

 

7.8 Estágio Curricular Supervisionado 

Conforme a Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, o estágio, como 

procedimento didático-pedagógico e ato educativo, é essencialmente uma atividade 

curricular de competência da instituição de ensino, que deve integrar a proposta 
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pedagógica da escola e os instrumentos de planejamento curricular do curso, devendo 

ser planejado, executado e avaliado em conformidade com os objetivos propostos. 

Para efeito da aquisição da Habilitação Profissional em Técnico em Eventos, o 

estágio curricular supervisionado, incluirá um total 160h, que serão acrescidas à carga 

horária total dos módulos integrantes da organização curricular do curso. 

O estágio curricular supervisionado terá como objetivo preparar o estudante para o 

exercício profissional competente, por meio da vivência de situações concretas de 

trabalho e poderá ser realizado da seguinte forma: 

• na própria escola, sob forma de planos amplos ou de etapas inerentes do(s) 

processo(s) produtivo(s) da área profissional; 

• em empresas e em outras organizações; 

• sob a forma de atividades de extensão, mediante a participação dos estudantes em 

empreendimentos ou planos de interesse sócio-comunitário, entre outros que 

possam colaborar com a formação profissional desde que devidamente autorizado 

pela coordenação do curso. 

Será desenvolvido, durante os módulos de qualificação ou ao final do curso, 

sob a supervisão de um docente da instituição. 

  Os estudantes trabalhadores, quando inseridos em atividades produtivas 

relacionadas à área profissional do curso, poderão ter essa efetiva prática profissional 

reconhecida para fins do cumprimento da carga horária do estágio curricular 

supervisionado, a partir da avaliação de relatório a ser apresentado com o devido 

acompanhamento de um professor do curso, sendo necessário que este estudante 

cumpra todas as exigências de registro da coordenação do curso. 

O Campus Brasília organizará para cada área, o plano de estágio curricular 

supervisionado, respeitando o Artigo 7º  parágrafo único, lei 11788/2008 e mantendo 

os seguintes registros: 

• acompanhamento, controle e avaliação; 

• justificativa; 

• objetivos; 

• competências e habilidades; 

• responsabilidade pela supervisão de estágio; 

• tempo de duração descrevendo a carga horária diária e total.  

 

7.9 Atividade prática profissional  

A Prática Profissional poderá ser desenvolvida em campo ou dependências 

físicas dos Campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília. 
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A Prática Profissional será incluída na carga horária total da Habilitação 

Profissional e não está desvinculada da teoria, ao contrário, ela constitui e organiza o 

currículo.  

Será desenvolvida ao longo do curso por meio de atividades tais como: estudos 

de caso, visitas técnicas, pesquisas de mercado, trabalhos individuais ou em grupo 

com respectiva elaboração de relatórios. 

O tempo necessário e a forma para o desenvolvimento de cada atividade 

correspondente à prática profissional serão explicitados no plano de trabalho a ser 

definido pelos professores envolvidos em cada prática profissional, em consonâncias 

com as condições de cumprimento do plano por parte do aluno. 

 

8. Critérios e Procedimentos de Avaliação da Aprend izagem 

 

8.1 Avaliação de Conhecimentos / Competências 

A avaliação, parte integrante do processo de aprendizagem, tem como 

objetivos o acompanhamento e a verificação da construção das competências 

trabalhadas pelo curso.   

A avaliação da aprendizagem do curso será processual, contínua, sistemática e 

cumulativa, como proposta pedagógica de assumir de forma integrada as funções 

diagnóstica, formativa, somativa e inclusiva no processo de ensino-aprendizagem, 

tendo como finalidade promover os discentes para a progressão de seus estudos.  

Na avaliação predominarão os aspectos qualitativos sobre os quantitativos, 

presentes tanto no domínio cognitivo como no desenvolvimento de hábitos e atitudes, 

utilizando-se de instrumentos diversificados e articulados de análise do desempenho 

do aluno nas diferentes situações de aprendizagem, consideradas as competências 

propostas para cada uma delas.  

Os critérios de avaliação adotados deverão estabelecer o grau de apropriação 

das competências propostas no perfil de conclusão do curso, considerando o saber 

fazer, saber ser, saber conviver e aprender a aprender. E os instrumentos de avaliação 

da aprendizagem deverão ser formulados de modo que levem o discente ao hábito da 

pesquisa, à reflexão, à criatividade e que estimule a capacidade de 

autodesenvolvimento e auto avaliação. 

A verificação da aprendizagem deverá considerar os seguintes aspectos: 

• Relação entre teoria e prática; 

• Adoção de procedimentos de avaliação contínua e cumulativa; 
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• Prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos; 

• Inclusão de atividades contextualizadas; 

• Manutenção de diálogo permanente com o aluno e entre os docentes; 

• Definição de conhecimentos significativos; 

• Divulgação dos critérios a serem adotados na avaliação; 

• Exigência dos mesmos critérios de avaliação para todos os alunos; 

• Divulgação dos resultados do processo avaliativo; 

• Atividades de recuperação paralelas aos alunos com dificuldades de 

aprendizagem; 

• Estratégias cognitivas e metas cognitivas com aspectos a serem 

considerados na correção; 

• Incidência da correção dos erros mais frequentes; e 

• Importância conferida às aptidões dos alunos, aos seus conhecimentos 

prévios e ao domínio atual dos conhecimentos que contribuam para a construção 

do perfil do futuro egresso. 

Os instrumentos de avaliação adotados para medir estes aspectos durante 

todo o itinerário formativo do curso são: 

• Atividades práticas;  

• Estudos de caso e estudos dirigidos; 

• Visita técnica; 

• Interpretação e discussão de textos técnicos; 

• Interdisciplinaridade entre as componentes curriculares e os cursos afins, tais 

como: dança, gestão e informática; 

• Apresentação e reflexão de vídeos técnicos; 

• Realização de seminários; 

• Trabalhos de pesquisa; 

• Trabalhos em equipe; 

• Testes escritos com e sem consulta; 

• Análise crítica da observação de eventos; 

• Relatórios de atividades desenvolvidas em aula ou atividade extra-aula; 

• Planejamento e execução de eventos; 

• Elaboração de projetos de eventos; 

• Auto avaliação descritiva. 
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8.2 Do registro das Avaliações 

Para o registro das avaliações dos cursos técnicos subsequentes, segundo o 

art.46 da Organização Didático-Pedagógica (ODP), será adotada a escala de 

avaliação, considerando o intervalo e a apreciação respectiva a seguir: 

I. (MF) – Muito Fraco – ao aluno que não evidenciar os parâmetros mínimos (0 – 

25%) estabelecidos para a construção da competência; 

II. (I) – Insuficiente – ao aluno que evidenciar os parâmetros mínimos (26 – 59% 

estabelecidos para a construção da competência; 

III. (B) – Bom – ao aluno que ultrapassar as expectativas (60 – 89%) quanto à 

construção da competência; 

IV. (E) – Excelente - aluno que ultrapassar as expectativas e for capaz de articular 

os saberes do componente curricular que está sendo avaliado e sua relação com 

outros saberes de outros componentes curriculares do módulo (90 - 100%), quanto à 

construção da competência. 

• O aluno que tiver conceito B ou E no componente curricular terá finalizado com 

êxito o mesmo; 

• O aluno que tiver conceito I ou MF no componente curricular estará 

automaticamente em dependência no respectivo componentes curricular; 

• Os alunos que tiverem em até dois componentes curriculares o conceito final I 

terão sua situação final no módulo submetida às considerações do Conselho de 

classe; 

• Os alunos que tiverem mais de duas componentes curriculares com conceito final I 

poderão te r sua situação final no módulo submetida às considerações do Conselho 

de classe conforme o Art. 65 §3º da ODP; 

• O registro do Resultado Final do Módulo será o obtido a partir dos conceitos 

estabelecidos no Art.46 em cada componente curricular, observando-se os 

parágrafos do mesmo artigo. 

• A situação final do módulo será expressa pela designação APTO ou EM 

CONSTRUÇÃO no módulo. 
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8.3 Da promoção do aluno 

Considerar-se-á promovido no Módulo o aluno que ao final deste obtiver a situação 

APTO e frequência igual ou superior a 75% do total de aulas efetivamente dadas, em 

cada componente curricular, o qual deve prosseguir seus estudos nos módulos 

subsequentes, mediante matrícula no módulo de sua escolha, de acordo com a 

flexibilidade prevista nos planos de cursos do IFB, quando houver oferta do mesmo. 

 

8.4 Da reprovação do aluno  

Considerar-se-á reprovado, ou EM CONSTRUÇÃO, em qualquer módulo do 

Ensino Técnico, o aluno que obtiver conceito final correspondente a Muito Fraco (MF) 

ou Insuficiente (I) em mais de duas componentes curriculares e não for aprovado 

na avaliação do conselho de classe e que no cômputo  geral da frequência de 

todas as aulas efetivamente dadas em cada component e curricular do módulo, 

obtiver um índice inferior a 75% de presença,  independentemente do resultado do 

conceito final do referido componente curricular. 

 

8.5 Da recuperação do aluno 

Ao detectar dificuldade no processo de ensino-aprendizagem, por meio do 

acompanhamento processual e contínuo, o aluno terá a oportunidade de recuperar-se 

durante o processo de ensino-aprendizagem em cada componente curricular do curso.  

O professor deverá viabilizar estudos de recuperação paralela, durante o período 

letivo, com atividades diversificadas, podendo ocorrer por meio de aulas programadas 

em horários extraordinários, ou por meio de outras atividades que o professor julgar 

necessárias para a efetiva construção da competência, como por exemplo, os 

princípios da Pedagogia de Projetos (que é mais uma estratégia pedagógica que 

poderá ser ofertada aos alunos que demonstrarem dificuldades no domínio dos 

saberes requeridos para o bom desenvolvimento técnico e profissional no curso). 

 

8.6 Das Dependências 

No que se refere à dependência, segundo a ODP, o conselho deverá definir 

quais são as possibilidades de prosseguimento no Curso, de acordo com o itinerário 

formativo do mesmo, ficando a matrícula do aluno subordinada a esta indicação. 

Assim, o Conselho poderá: 
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• Indicar que o aluno deve cumprir a dependência sem avançar no curso para outros 

módulos enquanto não cumprir a dependência (se entender que as competências 

não construídas sejam imprescindíveis para que o aluno logre êxito nos módulos 

possíveis de cursar, considerando o itinerário formativo do curso); 

• Promover o aluno, ainda que este tenha o conceito I (Insuficiente) em mais de 

dois componentes curriculares no módulo.  Caso adotado este posicionamento 

pelo Conselho, deverá atender à recomendação da Aprovação com Dependência 

com atribuição da situação APTO e indicação de estudos de recuperação. 

 

8.7 Dos Conselhos de Classe 

Sobre os Conselhos de Classe, haverá três tipos: diagnóstico (identificação e 

redirecionamentos), prognóstico (acompanhamento e deliberativo) e deliberativo 

(analítico e deliberativo). No final de cada módulo, o Conselho de Classe indicará a 

situação do aluno que poderá ser APTO ou EM CONSTRUÇÃO no módulo. Desta 

forma, o registro do Resultado Final do Módulo  será o obtido a partir dos conceitos 

estabelecidos em cada componente curricular e a situação final do módulo será 

expressa pela designação APTO ou EM CONSTRUÇÃO no módulo. 

 

9. Critério de Aproveitamento e Procedimentos de Av aliação de Competências  

Profissionais Anteriormente Adquiridas 

 

9.1 Aproveitamento de estudos e certificação de con hecimentos 

O requerimento de aproveitamento de estudo e de certificação de 

conhecimento obedecerá aos períodos previstos no calendário acadêmico e às 

normas instituídas pelo IFB. 

 Poderá ser concedido o aproveitamento de estudos e de certificação de 

saberes, em cursos de educação profissional técnica de nível médio subsequente, 

exclusivamente para Módulo já concluído com êxito no IFB ou em outra Instituição, 

mediante requerimento dirigido à coordenação do curso cujo módulo se deseja 

aproveitar, acompanhado dos documentos registrados na ODP. Não será permitido o 

aproveitamento e/ou certificação de estudos em módulo em que o requerente tenha 

sido reprovado. 
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Com vistas ao aproveitamento de estudos, a avaliação recairá sobre a 

correspondência entre o(s) módulo(s) cursado(s) na outra instituição e os do IFB, e 

não sobre a denominação da(s) componente(s) curricular(es) ou equivalente(s) para 

a(s) qual(is) se pleiteia o aproveitamento. O aproveitamento de estudos de alunos de 

nacionalidade estrangeira ou brasileira com estudos realizados no exterior deverão 

apresentar documentação legalizada por via diplomática e com equivalência 

concedida pelo respectivo sistema de ensino de origem. 

O aluno poderá solicitar certificação de conhecimentos adquiridos por meio de 

experiências obtidas do mundo do trabalho, inclusive fora do ambiente escolar, com o 

fim de alcançar a dispensa de módulo. 

A equivalência entre as matrizes curriculares será realizada por comissão 

constituída por docentes do curso, que emitirá parecer conclusivo sobre a solicitação 

dentro do prazo estabelecido para julgamento, conforme calendário acadêmico. Para 

fins do aproveitamento, será considerada a equivalência mínima de pelo menos 70% 

(setenta por cento) da carga horária e dos conteúdos entre o módulo cursado e o 

módulo do curso para o qual foi solicitado o aproveitamento. 

Em caso de discordância do parecer da comissão, o solicitante terá direito a 

recurso, que deverá ser protocolado atendendo as datas definidas nos calendários 

acadêmicos do Campus/Curso. 

A solicitação da certificação de conhecimentos será feita por meio de 

requerimento encaminhado ao Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão, no período 

definido no calendário acadêmico do Campus/Curso. 

 

9.2 Adaptação Curricular  

Adaptação curricular é o procedimento que tem por finalidade promover o 

ajuste entre as matrizes curriculares (a apresentada pelo aluno e a do curso do IFB), 

levando em consideração o nível de aprendizagem e os domínios de competências e 

habilidades que o aluno adquiriu e/ou precisa desenvolver. Está atrelada a alguns 

procedimentos, tais como:  

• Complementação de estudos: pode ocorrer quando a carga horária dos estudos já 

realizados for igual ou superior à carga horária do curso em que o aluno estiver 

matriculado, e os conteúdos, bases do conhecimento, competências e habilidades 

forem em menor quantidade que as previstas no plano do curso para o respectivo 

período, série ou módulo. 
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• Carga horária: pode ocorrer quando os conteúdos, bases do conhecimento, 

competências e habilidades dos estudos já realizados no semestre, período ou 

módulo forem iguais ou superiores aos do curso em que o aluno estiver 

matriculado, e a carga horária for menor que a prevista no plano do curso para o 

respectivo período, semestre ou módulo. 

• Suplementação de estudos: pode ocorrer em casos de transferências recebidas, se 

o currículo apresentado divergir do currículo do curso em que o aluno estiver 

matriculado dos módulos ou períodos já cursados. 

Após análise realizada pelo Coordenador de Curso e pelo Coordenador 

Pedagógico, serão providenciadas todas as condições para que se adote o 

procedimento necessário para cada caso. 

 

10. Instalações e Equipamentos 

 

10.1 Instalações 

Para a oferta do curso Técnico em Eventos, modalidade subsequente, 

caracterizado pelo ingresso de alunos semestralmente, foi realizada projeção do curso 

no período de 2011 a 2020, no qual foi constatada a necessidade de:  

• 2011 -  I semestre - 01 sala de aula;  

• 2011 - II semestre - 02 salas de aula; 

• 2012 a 2020 - 03 salas de aula; 

• 01 laboratório didático de eventos, conforme previsto no Catálogo Nacional de 

Cursos Técnicos do MEC (equipamentos dos laboratórios elencados no item 

abaixo); 

• Outros espaços de eventos da instituição do Campus Brasília, tais como auditórios 

e teatro. 

• 01 laboratório de informática (com computadores acessados à internet); 

• Espaços sociais da instituição, como biblioteca (com acervo específico e 

atualizado, levando em consideração a quantidade de 03 títulos e 05 exemplares 

para cada componente curricular), restaurante, lanchonete e espaços para a prática 

de esportes.  

 

10.2 Equipamentos 

• Bandeiras (Nacional, Distrito Federal, Instituto Federal de Educação); 

• Microfones de mesa e sem fio; 
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• Equipamento de som; 

• CD players; 

• Púlpito; 

• Panóplia; 

• Prismas; 

• Toalhas brancas de mesa; 

• Mesa para palestras; 

• Faqueiro; 

• Souplat; 

• Taças (água, vinho, champanhe, digestivos); 

• Toalhas de mesa; 

• Amplificador; 

• Data show; 

• Computador; 

• DVD; 

• Televisão; 

• Pincel; 

• Giz; 

• Quadro; 

• Livros técnicos da área (com a quantidade de 03 títulos e 05 exemplares para cada 

componente curricular). 
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11. Corpo Técnico e Docente 

 

11.1 Quadro Demonstrativo dos Docentes da Área Técn ica 

 

Docente 

 

 

Formação 

Daniela Fantoni Alvares Bacharel em Turismo  

Especialista em Planejamento, Gestão e 

Marketing  do Turismo 

Doutora em Planejamento 

Juliana Viégas P. V. dos Santos Bacharel em Turismo 

Especialista em Planejamento e Marketing 

Karla Trigueiro Bacharel em Turismo 

Mestre em Turismo  

Luiz Daniel Muniz Junqueira Bacharel em Turismo 

Mestre em Turismo e Hotelaria 

Sandra Mara T. de Oliveira Bacharel em Turismo 

Especialista em Coordenação de EAD 

Especialista em Promoção e Gestão de Eventos 

Mestre em Alta Gestão Hoteleira 

Doutoranda em Educação  

Sérgio Barbosa Gomes Bacharel em Turismo 

Bacharel em Economia 

Especialista em Docência Universitária 

Mestre em Planejamento do Desenvolvimento 

Simone Pinheiro Santos Bacharel em Publicidade 

Mestre em Ciência da Informação 

Doutoranda em Ciência da Informação 
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11.2  Quadro Demonstrativo dos Docentes da Área Com um 

 

Docente 

 

Formação 

Alessandra Silva de Souza Licenciada em Letras 

Especialista em Língua Espanhola 

Ana Aparecida Moura Licenciada em Letras 

Mestre em Educação 

Daniel Amorim Bacharel em Direito 

 

Diógenes Reis Bacharel em Engenharia Elétrica 

Especialista em Redes 

Rodrigo Mendes Licenciado em Geografia 

Mestre em Geografia 

Vanessa De Assis Araújo Licenciada em Letras 

Mestre em Linguística Aplicada 

 

11.3 Quadro Demonstrativo de Apoio Técnico-Administ rativo 

 

Técnico-Administrativo 

 

Formação 

 

Beatriz Ribeiro Ferreira 

 

Licenciatura em Letras 

 

Isabela Motta do Vale Sousa 

 

Licenciatura em Letras 

 

12. Certificados e Diplomas 

O curso Técnico Subsequente em Eventos do Instituto Federal de Brasília (IFB) 

faz parte do Eixo Tecnológico Hospitalidade e Lazer.  

Aos concluintes do Curso será conferido o diploma com habilitação em Técnico 

em Eventos e respectivo histórico escolar expedido pelo Instituto Federal de Brasília 

(IFB). O diploma de Técnico em Eventos somente será expedido após a conclusão 

dos módulos do curso e do estágio curricular supervisionado.  

O aluno também poderá ser certificado a partir do segundo módulo, mediante a 

aprovação do aluno no respectivo módulo, com a obtenção das seguintes 

denominações: 

Módulo II: Assistente de Planejamento e Organização de Eventos 
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Módulo III: Assistente de Cerimonial 

Caso haja necessidade, será entregue aos alunos solicitantes declaração, 

juntamente com o histórico escolar, que ratifica as suas aprovações nos respectivos 

módulos.  
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