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  EMENTA: A disciplina aborda conceitos básicos, tipologia e classificação dos eventos. Mostra 
as fases do planejamento, articuladas aos impactos e riscos, à logística, marketing e 
comunicação, uso de tecnologias, administração de espaços, recursos humanos, materiais e 
financeiros na organização dos eventos. Apresenta a complexidade do planejamento dos 
megaeventos. Na relação dos eventos com o turismo, a disciplina trabalha a segmentação 
turismo de eventos e negócios em localidades, com destaque para a cidade de Juiz de Fora, 
com base em ferramentas do planejamento, tais como diagnóstico, prognóstico, plano de 
turismo local, show cases etc. São apresentadas também as principais entidades de classe do 
setor no país e o papel dos Conventions&Visitors Bureau no Brasil, principalmente o Juiz de 
Fora e Região Conventions&Visitors Bureau. A disciplina dá foco nas tendências do segmento 
turismo de eventos e negócios no país, como fator de empregabilidade, renda, 
empreendedorismo, inovação e desenvolvimento de localidades. Visando adequação da teoria à 
prática, os discentes devem organizar, em grupo, um evento e desenvolver trabalho de campo, 
por meio de uma visita técnica, por semestre. 
 

  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (a ser trabalhado de forma síncrona e assíncrona) 
 
       1.   Conceitos, Segmentação Turística em Eventos e Tipologias 
             1.1.Conceitos de Eventos 
             1.2. Conceitos de Turismo de Eventos e Negócios 
             1.3. Tipologia, Classificação e Novos Formatos 

2. Planejamento e Organização de Eventos 
2.1. Fases do Planejamento 
2.2. Organização de Eventos e Megaeventos 

3. Captação de Eventos, Entidades e Mercado 
3.1. Entidades de Classe do Setor  
3.2. Captação de Eventos 
3.3. Mercado, Inovação e Tendências  

 
  BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 DORTA, Lurdes Oliveira. Fundamentos em técnicas de eventos. Porto Alegre, RS: Bookman, 
2015  
 GIACAGLIA, Maria Cecília. Eventos - como criar, estruturar e captar recursos. São Paulo, 
SP: Cengage Learning, 2005 
 MATIAS, Marlene. Organização de Eventos: procedimentos e técnicas. 6ª ed., São Paulo, 
SP: Manole, 2013 
 MARTIN, Vanessa. Manual Prático de Eventos. São Paulo, SP: GEN LTC, 2014 
 MENDONÇA, Maria José Alves. Planejamento e organização de eventos. São Paulo, SP: 
Erica, 2014 



 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 PAIVA, Hélio Alonso Braga de. Planejamento Estratégico de Eventos: como organizar um 
plano estratégico para eventos turísticos e empresas de eventos. São Paulo, SP: Atlas, 
2008 
 WATT, David C. Gestão de eventos em lazer e turismo. Porto Alegre, RS: Bookman, 2007 
  
AVALIAÇÃO (Média Aritmética):  

1. Resenha – 100 pontos 
2. Criação de evento – planejamento no pré-evento/sem custos – 100 pontos 
3. Criação de evento (cont.) – planejamanto no trans e pós-evento/sem custos – 100 pontos 

 
 


