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Curso
Capacita EGOV 

Noção de cerimonial e protocolo de eventos
Grazielle Borges
Relações Públicas

 

TIPOS DE EVENTOS

• Oficiais governamentais
Posses
Inaugurações 
Lançamento de campanhas e programas de governo 
Assinaturas de acordos e convênios
Coletivas de imprensa
Audiências Públicas
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TIPOS DE EVENTOS

• Corporativos
Feiras

Conferências 

Reuniões 

Encontros de Networking

Treinamentos

 

TIPOS DE EVENTOS

• Sociais
Casamentos
Festas de aniversário 
Happy hour 
Bodas
Batizados
Churrascos
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TIPOS DE EVENTOS

• Acadêmicos e educacionais
Palestra

Simpósio

Seminário 

Treinamento

Curso

Congresso

Workshop

Webinar

Mesa redonda

 

TIPOS DE EVENTOS

• Culturais e entretenimento
Festivais musicais

Shows

Exposições artísticas

Saraus 

Peças de teatro
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TIPOS DE EVENTOS

• Esportivos
Corridas

Campeonatos

Jogos

 

TIPOS DE EVENTOS

• Religiosos
Retiros

Beneficentes

Encontros espirituais
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Como montar um cronograma de eventos

 

Como montar um cronograma de eventos 

• Lista de tarefas
• Prioridades
• Ordem cronológica
• Definir prazos
• Distribuir tarefas 
• Check List
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Briefing para os palestrantes e convidados do 
dispositivo principal 

 

Briefing para os palestrantes deve conter:

• Data
• Local
• Horário
• Tema geral do evento
• Tema específico a ser tratado
• Público alvo
• Tempo de apresentação
• Ferramentas disponíveis
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Briefing para autoridades e convidados do dispositivo principal 
deve conter:

• Data
• Local
• Horário
• Duração prevista
• Tema geral do evento
• Público alvo
• Se fará o uso da palavra, se for o caso quanto tempo terá disponível
• Demais convidados para o dispositivo

 

Postura do Mestre de Cerimônias
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O Mestre de Cerimônias deve ser um profissional:

• Com boa dicção
• Com uma voz confortável aos ouvidos
• Que seja paciente
• Que tenha facilidade de lidar com público
• Que não improvise sem necessidade (seguir o roteiro é sempre a melhor opção)
• Que esteja bem apresentável, com visual limpo
• Que vista-se de acordo com a ocasião
• Que saiba lidar com mudanças de última hora (elas SEMPRE acontecem)
• Que seja organizado

 

Como montar um dispositivo principal 
com autoridades públicas 
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Dispositivo principal com autoridades públicas:

• Decreto N° 70.274, de 9 de março de 1972
(considerar todas as alterações )

• Particularidades de cada evento
• Eventos oficiais do GDF na atualidade
• Autoridades que possuem fala 
• Precedência de fala

 

NOMINATAS  
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As nominatas devem conter:

• Nome usual da autoridade
• Cargo que ocupa ou ocupou
• Instituição ou órgão que representa

 

Como tratar autoridades públicas
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Como tratar autoridades públicas:

• Pronomes de tratamentos
• Autoridades acompanhadas de cerimonial oficial
• Autoridades acompanhadas por assessorias

 

Pronomes de tratamento geral:

 



12 

 

• O que realmente importa:

Cordialidade, educação, tom de voz, postura e respeito.

Curiosidade: Luiz XIV o Rei Sol, Rei da França no século XVII, foi o precursor das normas de etiqueta, 
cerimonial e protocolo. 

 

“E por esta arte de conhecer os homens, digo-vos, meu filho, que se 
pode aprender, mas que não se pode ensinar.“

Luis XIV de França

MUITO OBRIGADA!!!

 



13 

 

http://egov.df.gov.br

 

 


