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Ementa
Negócios e eventos. O mercado de eventos. Tipologia de eventos. Planejamento e organização de eventos. Cerimonial e protocolo.

Objetivo
Geral: 
•Proporcionar aos discentes conhecimentos sobre a relevância do mercado de eventos para a atividade turística.

Específicos:
•Desenvolver habilidades teóricas e conceituais na área de eventos, cerimonial e protocolo;
•Identificar as tipologias dos eventos, bem como suas características;
•Discutir a segmentação de mercado turístico, com ênfase no turismo de negócios e eventos;
•Capacitar o aluno para o planejamento e organização de eventos, considerando as suas fases e particularidades;
•Promover experiências vivenciais e práticas.

Conteúdo
1ª Unidade – Eventos: abordagem conceitual e relevância econômica
•Conceitos de eventos;
•Importância econômica dos eventos;
•Contribuição dos eventos para a atividade turística;
•Segmentação de mercado: turismo de negócios e eventos;
•Tipologia dos eventos;
•Entidades representativas.

2ª Unidade – Eventos: concepção, planejamento, organização, execução e avaliação
•Fases de um evento;
•Perfil e atuação do organizador de eventos;
•Excelência dos serviços em eventos;
•O projeto do evento: apreciação de modelo.

3ª Unidade – Cerimonial e protocolo
•Conceitos e origem
•Comunicação;
•Trajes;
•Ética profissional;
•Tipos de Atos e Solenidades
•Cerimonial e Protocolo (Bandeiras, Precedência e Formas de Tratamento).

Metodologia
•Aulas expositivas dialogadas;
•Leitura e discussão dos textos; 
•Evento prático;
•Debates em grupo;
•Palestras;
•Seminários.
OBS: Quaisquer abordagens exigirão como requisito mínimo por parte dos(as) alunos(as) a LEITURA PRÉVIA E FICHAMENTO DOS TEXTOS INDICADOS.

Procedimentos
A avaliação ocorrerá de forma contínua, observando-se a participação do aluno (em sala de aula) nas discussões promovidas (desde que contextualizadas);
produção de trabalhos (oral e escrito); relatórios das atividades de pesquisa extraclasse; planejamento, execução e avaliação de eventos; realização de
seminários (em grupo) e provas escritas. Serão considerados, também, critérios como assiduidade, pontualidade, participação, criatividade, originalidade,
clareza, coerência com relação às atividades acadêmicas propostas, além do uso de terminologias adequadas, metodologia dos trabalhos acadêmicos e
cumprimento dos prazos de entrega dos trabalhos.
As aulas serão ministradas com a utilização de quadro branco, textos e data show.
OBS1: Os alunos que entregarem trabalhos plagiados receberão nota zero;
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OBS2: Não serão aceitos trabalhos entregues fora do prazo.
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Observações
Todos os alunos da disciplina estarão envolvidos na execução e avaliação da VI Jornada de Estudos Turísticos da UERN, sendo sua participação vinculada a
avaliação parcial da unidade II.
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