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TIPOLOGIA DE EVENTOS 

 

Assembléia: Reunião de delegações representativas de grupos, estados, países. 

Assuntos de grande interesse são debatidos e as conclusões são submetidas à votação 

que devem ser seguidas por todos.  

Aula Inaugural: Apresentação de um especialista no meio acadêmico e/ou educacional 

geralmente no início do ano ou do semestre letivo. Utiliza a informalidade.  

Aula Magna: Apresentação de um especialista de renome no meio acadêmico e/ou 

educacional. Necessário protocolo, pois é um acontecimento formal.  

Bienal: Exposição que se realiza a cada dois anos.  

Campeonato: Competição entre os participantes que seguem um regulamento rigoroso. 

Possui abrangência mais ampla que um torneio.  

Comício: evento para candidatos a cargos eletivos exporem os seus programas e as suas 

plataformas políticas.  

Concentração: Reuniões de determinados grupos de profissionais com o objetivo de 

discutir um ou mais assuntos. Tem caráter informal.  

Conferência: Conduzido por um presidente de mesa que dirige a apresentação de um 

tema geralmente científico ou técnico por um conferencista. As respostas das perguntas 

formuladas pelo público só podem ser respondidas ao final do pronunciamento, porém 

quando a conferência é realizada na abertura de um evento maior, deve-se evitar 

perguntas para não comprometer a ordem do dia.  

Congresso: Reuniões que visam debater assuntos que interessam a um determinado 

ramo profissional. Estudam temas diversos, e ao final do trabalho, as conclusões são 

adotadas no todo ou em parte após serem encaminhadas às autoridades. Tem duração de 

vários dias.  

Convenções: Reunião promovida por entidade política ou empresarial. Pode contar com 

a participação de um grupo da mesma empresa ou de todos os envolvidos direta ou 

indiretamente com a empresa.  

Curso: Destinado a capacitar o público envolvido em determinado assunto.  

Debate: Conduzido por um moderador ou coordenador, com pelo menos dois 

debatedores que geralmente apresentam pontos de vista divergentes sobre um tema que 

já é de conhecimento público. Aberto ao público ou transmitido por meio da mídia.  

Encontro: Reunião de profissionais de uma mesma categoria com o intuito de somente 

expor idéias sobre temas polêmicos.  
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Espetáculo: Apresentação cênica e/ou musical para o público.  

Exposição: Expõe produto ou serviço com o objetivo de divulgá-lo e informá-lo 

podendo despertar o interesse de compra posterior.  

Feira: Utiliza a estrutura de stands voltados a um grande público. Tem por objetivo a 

exposição e a venda imediata de produtos e/ou serviços.  

Festival: Demonstração de uma gama de estilos ou variadas apresentações ao público, 

geralmente com edições periódicas.  

Fórum: Reunião conduzida por um moderador e que tem por objetivo formar opinião 

pública sobre determinado assunto. Normalmente com duração de um dia.  

Gincana: Cada grupo deve cumprir inúmeras tarefas elaboradas por uma equipe. O 

grupo vencedor é aquele que realizar o maior número das tarefas.  

Jornadas: Reuniões de determinados grupos de profissionais com o propósito de 

debater um ou mais assuntos. Realizadas periodicamente e com caráter formal.  

Mesa Redonda: Reunião conduzida por um moderador, com no máximo 10 pessoas. 

São feitas perguntas para cada participante sobre um ou mais temas polêmicos e as 

respostas são dadas na hora. O evento tem geralmente duração de uma hora.  

Mostra: Possui como objetivo a divulgação e informação de produto e/ou serviço com 

a característica de ser itinerante.  

Oficina: Reunião de pessoas com o objetivo de aprender a fazer algum produto ou 

tema.  

Painel: Reunião conduzida por um moderador, com no máximo quatro pessoas que irão 

apresentar um de cada vez seu ponto de vista sobre um tema predefinido. O participante 

de maior renome terá um tempo maior para sua explanação.  

Palestra: Necessita de um coordenador para fazer a apresentação de um ou mais 

palestrantes que têm por objetivo a divulgação de produtos, serviços, projetos ou 

conscientizar um determinado grupo. As perguntas são permitidas durante a palestra.  

Passeata: Ato público por meio de um passeio com o intuito de apoiar ou criticar um 

fato ou decisão.  

Plenária: Reúne representantes de grupos, estados, países que debatem um assunto de 

grande interesse e submete a votação, cujo resultado deve ser seguido por todos.  

Posses: solenidade da investidura em cargo público ou não.  

Reunião: Encontro de duas ou mais pessoas a fim de debater um tema central 

escolhido.  
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Salão: Seu objetivo é promover uma marca, empresa ou idéia criando uma imagem de 

fácil assimilação pelo público, com o interesse de despertar a compra futura.  

Sarau: Apresentações artísticas ou literárias realizadas à tarde ou no início da noite.  

Semana Acadêmica: Reunião de estudantes coordenados por professores com o 

objetivo de discutir temas acadêmicos.  
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Seminário: Apresentação de um assunto por um ou mais pessoas para uma platéia que 

tenha algum conhecimento e interesse pelo assunto. Todos participam, discutindo e 

obtendo conclusões sobre o tema. Tem geralmente duração de um dia.  

Sessões Solenes: Destinado a prestar homenagem, comemoração ou apresentação de 

relatório, projeto, etc.  

Show: Demonstração artística principalmente a música, dança ou teatro.  

Simpósio: Conduzido por um coordenador que dirige a divulgação de novas tecnologias 

e de pesquisas de especialistas, com a participação, com perguntas, do público 

interessado no assunto. Possui duração de um a três dias. 


