EVENTOS
GUIA DO CURSO

O EAD.BR
O EAD.br é composto pelas Universidades brasileiras que integram a Rede Laureate
de Universidades brasileiras que integram a Rede Laureate de Universidades Internacionais
– Laureate International Universities. Atualmente, a Rede Laureate está presente em 25
países da América do Norte, América Latina, Europa, África do Norte, Ásia/Pacífico e Oriente
Médio. No Brasil, atua em oito estados brasileiros, em 12 cidades diferentes, sendo a maior
operação da rede no mundo. Em 2015/2, a Laureate implantou o programa unificado de
Educação a Distância das Instituições Laureate no Brasil, o EAD.br, incluindo a Universidade
Anhembi Morumbi (UAM), Universidade Salvador (UNIFACS), Universidade Potiguar (UnP) e
o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU). Em 2018, foi incluído
nesta operação o Centro Universitário FADERGS. A integração dessas instituições
possibilitou identificar as melhores práticas dessas Instituições de Ensino Superior (IES), as
quais são referências hoje para as demais entidades da rede Laureate no Brasil e no mundo,
pela inovação tecnológica em seus recursos didáticos e formação do seu corpo social
(docentes).
A proposta pedagógica e tecnológica do EAD.br sempre esteve vinculada às
perspectivas de novas interações e mídias que se apresentam no mundo contemporâneo. Ela
também propõe, a partir da metodologia ativa, um olhar diferenciado sobre o saber: não deve
ser estanque e manter-se isolado, mas, pelo contrário, deve ser compartilhado e construído
coletivamente, de modo que os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem – estudantes
e professores – sintam-se participantes ativos na construção do conhecimento.
O seguinte Manifesto expressa a razão de existir do EAD.br: “É a iniciativa da Laureate
para transformar a qualidade do EAD no Brasil, por meio de programas online conectados
com a realidade dos estudantes nas melhores instituições de ensino”. Agrega-se a isso, a
visão de sermos “reconhecidos como a melhor opção de EAD para os estudantes,
investidores, colaboradores e parceiros, oferecendo profissionais competitivos ao mercado de
trabalho”. Seus valores estão pautados na ética, na inovação, no foco ao estudante, no desafio
e na excelência.
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SOBRE O CURSO

NOMENCLATURA DO CURSO
Eventos
TITULAÇÃO CONFERIDA
Tecnólogo

REGIME ESCOLAR
Seriado Semestral
MODALIDADE DE CURSO
Educação a Distância
CARGA HORÁRIA
1717 horas

OBJETIVOS DO CURSO
O objetivo geral do Curso Superior de Tecnologia em Eventos formar profissionais
especializados em captação, geração, planejamento, organização, atuação e gerenciamento
de eventos, fornecendo informações teóricas e a vivência prática na área, preparando
profissionais para ações empreendedoras e gerenciamento de decisões, carreira e
empreendimentos de forma prática e objetiva, dentro de uma visão ampla e inovadora de
mercado.
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COMPETÊNCIAS DA ÁREA DE CONHECIMENTO E DO CURSO

PÚBLICO ALVO
O curso se destina a pessoas interessadas a desenvolver, ampliar ou formalizar
competências e habilidades na área do curso. O mercado tem se comportado de maneira
positiva na absorção de egressos do curso, que podem ocupar posições de trabalho nos
setores público e privado. Desta forma, o curso visa, sobretudo, à preparação de profissionais
com uma visão holística, capazes de conceber, pesquisar, organizar e executar qualquer tipo
de evento. O gestor de eventos trabalha com estudos de viabilidade e deverá tratar o evento
como um negócio.

DISCIPLINAS E EMENTÁRIO
ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA
Trata da construção do conhecimento antropológico e o objeto da antropologia. Analisa a
constituição da sociedade brasileira em suas dimensões histórica, política e sociocultural; a
diversidade da cultura brasileira e o papel dos grupos indígena, africano e europeu na
formação do Brasil. Enfatiza o papel dos Direitos Humanos.
ATIVIDADE COMPLEMENTAR
Atividades práticas e/ou teóricas, relacionadas ao contexto do curso que contribuem na
formação profissional mais ampla do aluno, envolvendo alternativa ou simultaneamente,
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produção, pesquisa, intercâmbio, visitas técnicas, participação em eventos e outras
consideradas próprias ao curso.
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA EVENTOS
Versa sobre os procedimentos para planejar e elaborar projetos de captação de recursos para
viabilização de eventos de diversos tipos e objetivos, considerando as expectativas de
promotores em ativar e projetar suas marcas e produtos junto aos seus públicos, de forma
consistente.
CERIMONIAL, PROTOCOLO E ETIQUETA
Aborda situações do convívio socioprofissional num contexto global e multicultural,
enfatizando a construção de uma imagem pessoal coerente. Trata ainda das normas e das
leis de cerimonial e protocolo, etiqueta pessoal e corporativa, como ferramentas que auxiliam
o profissional na sua atuação no mercado.
COMUNICAÇÃO
Estuda o processo comunicativo em diferentes contextos sociais. Discute o uso de elementos
linguísticos adequados às peculiaridades de cada tipo de texto e situação comunicativa.
Identifica e reflete sobre as estratégias linguístico-textuais em gêneros diversificados da
oralidade e da escrita.
DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS
Estuda temas relevantes da contemporaneidade como o processo de construção da cidadania
e suas respectivas interfaces com os direitos humanos, ética e diversidade. Analisa as
interferências antrópicas no meio ambiente e discute o desenvolvimento sustentável e o
impacto das inovações tecnológicas. Aborda ainda tendências e diretrizes sociopolíticas, e
questões de responsabilidade social e justiça.
DIREITO EMPRESARIAL
Versa sobre os reflexos jurídicos das relações negociais, os aspectos relativos à
personalidade e à capacidade civil, às sociedades empresariais, suas espécies e formas de
constituição, com foco nas implicações trabalhistas e tributárias e na responsabilidade dos
sócios e gestores.
EVENTOS CORPORATIVOS E EMPRESARIAIS
Apresenta definições e especificidades no planejamento e organização de diferentes eventos
corporativos e empresariais. Explora técnicas de planejamento e tendências dos eventos
neste segmento, bem como particularidades e procedimentos de sua organização.
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EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E SOCIAIS
Apresenta definições e especificidades no planejamento e organização de diferentes eventos
culturais, esportivos e sociais. Discute técnicas de planejamento e tendências dos eventos
neste segmento, bem como particularidades e procedimentos de sua organização.
EVENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS
Apresenta definições e especificidades que caracterizam os eventos técnicos e Científicos.
Trata de técnicas de planejamento e tendências dos eventos neste segmento, bem como
particularidades e procedimentos de sua organização.
FUNDAMENTOS DE MARKETING
Discute o processo de planejamento, implantação e gestão de marketing, abordando o
conceito e o papel do marketing nas organizações, as questões referentes à segmentação, o
posicionamento e a colocação no mercado, além de descrever o composto do marketing.
Enfatiza ainda a manutenção e o crescimento em mercados correntes e a abertura de novos
mercados.
MÉTODOS DE PREÇOS, CUSTOS E CUSTEIO
Compreende os diferentes sistemas de custeio e os fatores que afetam os custos
empresariais, explorando a capacidade de avaliação e expressão de opinião sobre o sistema
de custo mais adequado à matriz operacional e à estratégia de uma organização. Avalia
aspectos de mercado, estratégicos, tributários, qualitativos e quantitativos para a formação de
preço.
NEGOCIAÇÃO E VENDAS
Aborda a negociação de maneira integrativa, discute a gestão de conflitos, apresenta os perfis
de comportamentos, os estilos de negociação, as estratégias de negociação, as etapas do
processo decisório, a ética nas negociações, a administração estratégica de vendas, o
processo de vendas, o relacionamento baseado em valor, a estrutura e as funções de vendas.
OPERAÇÕES DE ALIMENTOS E BEBIDAS
Enfoca os conhecimentos básicos que um gestor do setor necessita para seu
empreendimento, os procedimentos fundamentais para a concepção, elaboração e controles
financeiros de produtos e serviços desta área.
OPTATIVA I
OPTATIVA II
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OPTATIVA III
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
Estuda as técnicas e ferramentas utilizadas na organização e controle de diferentes tipos de
eventos, as fases de concepção e organização de um evento, valendo-se de observações
teóricas e práticas extraídas da literatura e de experiências do setor. Contextualiza eventos
como uma ferramenta de comunicação dirigida, conectada diretamente com a cadeia turística.
PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA
Analisa a construção da estratégia de uma organização, metodologias e teorias atuais e os
passos necessários para a concepção do Planejamento Estratégico: análise do ambiente
externo, tendências e descontinuidades, análise do ambiente interno, representação do
portfólio, estratégia de balanceamento do portfólio.
PRODUÇÃO E LOGÍSTICA EM EVENTOS
Aborda os conhecimentos e técnicas de logística aplicada a eventos, as demandas
administrativas de um projeto e as ferramentas utilizadas no controle do tempo, qualidade e
riscos. Trata ainda da distribuição das tarefas de cada núcleo operacional envolvido no
projeto, em especial de eventos de grande porte.
PROJETO INTEGRADO I
Atividade interdisciplinar que envolve a aplicação prática de conhecimentos adquiridos e
competências desenvolvidas no decorrer do curso numa situação real de criação de projeto
de Eventos. Enfoque é dado à criatividade.
PROJETO INTEGRADO II
Atividade interdisciplinar que envolve a aplicação prática de conhecimentos adquiridos e
competências desenvolvidas no decorrer do curso numa situação real de criação de negócios
na área de eventos. Enfoque é dado ao empreendedorismo e inovação.
TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO EM EVENTOS
Enfatiza a definição de comunicação, principais veículos e estratégias, incluindo a
comunicação verbal e não verbal, integrada, de massa e dirigida, aplicadas no contexto de
Eventos. Apresenta também diferentes soluções tecnológicas aplicadas a este segmento.
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TÓPICOS ESPECIAIS EM EVENTOS
Conecta e atualiza temas da área de eventos e de temas de vanguarda relacionados a
Eventos, trazendo à discussão novas abordagens e práticas. Uma das principais
características da disciplina é o seu caráter flexível na inserção de conteúdos atuais.
TURISMO DE EVENTOS
Aborda os principais benefícios do segmento de eventos para os destinos-sede de Turismo.
Evidencia os meios para elaboração de calendários de eventos e desenvolve competências
para elaboração de projetos de captação de eventos e negócios para destinos turísticos.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO E DE FREQUÊNCIA
A avaliação do desempenho escolar é realizada no decorrer da disciplina, com entrega
de atividades online e a realização de uma prova presencial, obrigatória, realizada no polo de
apoio presencial em que o estudante está devidamente matriculado. A avaliação abrange
também aspectos de frequência. O EAD.br adota como critério para aprovação a frequência
mínima de 75% da carga horária total da disciplina. O estudante que não atingir o percentual
está automaticamente reprovado na disciplina. A frequência é apurada a partir da completude
das atividades propostas no Ambiente Virtual de Aprendizagem.

INFRAESTRUTURA
Dentre os espaços mínimos apresentados nas sedes das Instituições e nos polos integrantes
do EAD.br encontram-se:


Instalações administrativas para atendimento aos candidatos e estudantes;



Sala(s) de aula para atender às necessidades didático-pedagógicas dos cursos ou
encontros de integração;



Instalações Sanitárias;



Área de Convivência;



Recursos de Informática para o desenvolvimento de atividades diversas, com acesso à
internet;
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Área para Estudo: a consulta às bibliografias básica e complementar são garantidas na
sua totalidade em bases de acesso virtuais disponíveis no Ambiente Virtual de
Aprendizagem, e as IES e os polos contam com espaços de estudos;



Laboratórios didáticos especializados: de acordo com o(s) curso(s) ofertado(s), deverão
constar laboratórios didáticos específicos (ex.: Brinquedoteca) em consonância com a
proposta pedagógica do curso.
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