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Orientação para Organização de Eventos

Os eventos podem ser divididos em quatro partes: planejamento, preparação, execução e 

avaliação. 

1ª PARTE – PLANEJAMENTO

É desejável que o planejamento seja realizado na forma escrita e seja constantemente atualizado, 

de modo a propiciar o acompanhamento dos trabalhos por parte dos interessados.

1. TIPO/ TEMA /DENOMINAÇÃO

• A primeira coisa a ser definida é qual o tipo de evento que se pretende organizar, se será uma 

festa, palestra, seminário, congresso, concurso, competição, torneio, etc. Em seguida, é preciso 

delimitar o tema e o nome do evento. A escolha de um bom nome para o evento colabora para o 

seu sucesso, pois deve ser capaz de sintetizar o tipo e o tema, de modo a possibilitar uma 

compreensão instantânea, por parte daquele que toma conhecimento de sua realização. O nome 

está diretamente associado a toda a imagem que se pretenda emitir, ou seja, deve harmonizar-se 

com a imagem visual, gráfica, marca e signos promocionais a serem adotados.

2. OBJETIVO

• A definição do objetivo é de grande importância para que não se perca o foco durante a 

preparação do evento.

3. JUSTIFICATIVA

• A justificativa pode ser de caráter técnico, científico, cultural, institucional, legal, econômico, 

promocional, dentre outras. Ela é necessária para que se possa entender melhor as razões da 

realização do evento. 



4. PÚBLICO ALVO

A definição do Público Alvo do evento é de vital importância para o sucesso do 

empreendimento, pois direcionará a forma como será feita a divulgação. É necessário identificar,

qualificar, quantificar, localizar todos a serem envolvidos (convidados,organizadores, parceiros, 

patrocinadores, fornecedores, etc). Ao se definir o público é necessário que se quantifique este 

público, de modo que se realize um evento proporcional, sem deixar excessos ou desperdícios de

recursos.

• No caso de palestras, seminários e congressos, os oradores também fazem parte do público 

alvo, pois a sua aceitação para exposição pública durante o evento está diretamente relacionada à

confiança na qualidade da organização e no sucesso que lhe será proporcionado.

5. ORGANIZADOR

• É importante definir quem ficará responsável pela organização e realização do evento, ou seja, 

quem vai coordenar o evento (pode ser o próprio interessado ou parceiros), pois ele terá que 

coordenar as ações e delegar atividades. 

6. CRONOGRAMA

• A fixação da cronologia de preparação e execução de um evento ajuda a traçar metas, prazos e 

acompanhar a efetiva realização de cada uma delas, de modo que nada fique para a última hora 

ou deixe de ser corretamente executada. Uma boa maneira de montar um cronograma é na forma 

de tabela.

7. PROGRAMAÇÃO

• A elaboração do programa consiste em se determinar as atividades que serão desenvolvidas, 

com seus respectivos horários de início e término. Deve-se também considerar o tempo 

necessário, durante realização, para as comunicações, deslocamentos, alocação e desmonte de 

cada atividade.

8. LOCAL

• O local ser proporcional ao tamanho do Público que vai participar: um lugar muito pequeno 

pode ficar excessivamente lotado, causando incômodo, já um lugar muito grande pode passar 

uma imagem de vazio, ou seja, de que não conseguiu o volume de público almejado. 

• O local deve contar com a infraestrutura necessária, ou ter a capacidade de recebê-la (Ex: 

equipamentos de som, vídeo, projetores, ar condicionado, etc).



9. DETALHAMENTO

• O detalhamento é a definição de como será feito: elaboração do croquis do evento alocando 

cada atividade nos espaços correspondentes;

• Tratando-se de Seminários, deve-se definir: os títulos das palestras; os nomes dos palestrantes; 

como serão agrupadas as falas (painéis); obtenção dos mini-currículos dos palestrantes para sua 

apresentação ao público; composição das mesas; contratação do cerimonial, apresentador; entre 

outros. 

13. DIVULGAÇÃO

• Esta é a parte mais importante para sucesso de um evento. Devem ser definidas as mídias que 

serão utilizadas: cartazes; folhetos; flyers; banners; mala direta eletrônica; mídias sociais, site, 

entre outras.

14. MATERIAIS

• Definição dos materiais a serem utilizados ou distribuídos no evento: blocos de anotação; 

canetas; certificados; pastas; peças de publicidade; lembrancinhas; etc.

15. APOIO

• Definição dos serviços de apoio que serão necessários ao evento: segurança; recepcionistas; 

mestre de cerimônias; copeira, coffee break/lanche.

2ª PARTE – PREPARAÇÃO

• Coleta de propostas/ levantamento de Custos; obtenção dos recursos necessários, contatos com 

Parceiros/Patrocinadores.

3ª PARTE – EXECUÇÃO

• Convidar/confirmar Palestrantes, Autoridades;

• Divulgação: produção do material gráfico de divulgação do evento; divulgação nos canais 

selecionados;

• Captação das inscrições e confirmações de presença;

• Contratação dos produtos e serviços necessários: reserva do espaço físico, coffee break/lanche, 

contratados;

• Confirmação com os fornecedores, um a um, ao aproximar-se da data do evento;

• Acompanhamento da montagem e execução do evento;

• Elaborar roteiro de cerimonial.



4ª PARTE – AFERIÇÃO DE RESULTADOS/AVALIAÇÃO

É interessante quantificar matematicamente os resultados para que se possa aferir a satisfação do 

público e a realização dos objetivos propostos. Essa avaliação servirá de base para realização de 

eventos futuros. 



ANEXO I

MODELO DE CHECK LIST PARA EVENTOS

Atividade Observações Prazo

PRÉ-EVENTO

Definição do tema, data e local do evento

Definir programação

Convidar e confirmar palestrantes, etc...

Definir ser haverá coffee break 

Divulgação do evento (solicitar arte, convite, matéria
para o site, facebook, etc...) Solicitar registro 
fotográfico.

Identificar todos os materiais necessários para a 
realização do evento (data show, caixa de som, 
microfone, tela de projeção, etc...)

Enviar convite a autoridades e/ou entidades externas 
ao Ifes

Verificar se haverá brindes para 
palestrante/presentes

Elaborar o roteiro do Mestres de Cerimônias, 
solicitar gravação do hino nacional, caso necessário

Definir composição da mesa de honra

Solicitar arrumação do espaço onde será realizado o 
evento

Testar os equipamentos antes do início do evento

PÓS-EVENTO

Emissão de certificados, quando houver

Relatório e avaliação do evento 

Envio de ofício de agradecimento, quando 
necessário



ANEXO II

MODELO BÁSICO DE ROTEIRO DE CERIMONIAL

NOME DO EVENTO
DATA – HORÁRIO – LOCAL

(MC) SENHORAS E SENHORES, BOM DIA/BOA TARDE/BOA NOITE!

(MC) O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO 
SANTO, CAMPUS VILA VELHA TEM A HONRA DE APRESENTAR/REALIZAR A/O (NOME DO 
EVENTO/TEMA)  __________________________.

(Se houver mesa de honra, ideal 05 pessoas, A pessoa mais importante (o primeiro da lista de 
precedência) fica no centro. A segunda pessoa mais importante fica à direita da pessoa mais importante. 
A terceira pessoa mais importante fica à esquerda da mais importante. A distribuição continua nessa 
ordem.)

CONVIDAMOS PARA COMPOR A MESA DE HONRA: O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS VILA 
VELHA __________________, O DIRETOR DE ENSINO ________O COORDENADOR DO CURSO 
DE _________    _____________, ETC....

(MC AGUARDA TODOS OCUPAREM SEUS LUGARES)

(MC) CONVIDAMOS A TODOS PARA, EM POSIÇÃO DE RESPEITO, ACOMPANHAR A 
EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO.

(EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO)

(MC) SENHORAS E SENHORES, CONVIDAMOS AGORA, PARA FAZER A ABERTURA DESTE 
EVENTO _________________.

(MC) AGRADECEMOS A PRESENÇA DOS COMPONENTES DA MESA  E OS CONVIDAMOS A 

OCUPAR LUGAR NO AUDITÓRIO PARA ASSISTIREM À CONTINUIDADE DA 

PROGRAMAÇÃO.

(MC) CONVIDAMOS ____________ PARA A PROFERIR A PALESTRA DE ABERTURA 

_____________  (APRESENTAR MINICURRICULUM DO PALESTRANTE) OU

TEREMOS AGORA A PALESTRA ____________A SER MINISTRADA POR _____________. 


