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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Turismo 

 

Unidade Curricular: 925440  - Eventos e Protocolo 

Ano 3 Semestre 1 Área CNAEF: 812 ECTS: 5,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Ana Paula Figueira 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

125       60                                     65 

 
Pré-requisitos (se aplicável): n.a. 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Os objectivos de aprendizagem são: Conceber, planificar e promover eventos; implementar os projectos de eventos; coordenar 
e acompanhar as equipas de trabalho assim como o evento; avaliar e divulgar os resultados; planear e levar a cabo um evento 
proposto pela docente; apreender os conhecimentos básicos de etiqueta; apreender os conhecimentos básicos de protocolo; 
perceber o valor da imagem e do dress code; iniciação às artes de mesa e saber receber em actos formais e informais; iniciação 
à decoração de ambientes.  

As competências fundamentais são: conhecer as principais iniciativas de valorização do património cultural e compreender as 
suas características para que possa desenvolver ideias inovadoras e adaptadas à situação que lhe for colocada em contexto de 
trabalho      

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1.Conceito de evento e enquadramento da actividade; 2. Concepção, promoção de eventos, identificação de necessidades 
técnicas de gestão e instrumentos de planeamento; 3. Gestão de eventos – afectação de   recursos e coordenação de equipas 
de trabalho; implementação e gestão – segurança e planos de emergência nos projectos de eventos; plano detalhado de 
eventos; 4. Gestão de eventos: promoção, acompanhamento e coordenação; 5. Planeamento do evento a desenvolver neste 
ano lectivo; 6. Etiqueta; 7. Protocolo; 8. Imagem e dress code; 9. Artes de mesa; como receber em actos formais e informais; 
10. Decoração de  ambientes      

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os conteúdos programáticos da presente UC visam dotar os discentes dos conhecimentos gerais ao nível do património cultural 
e, em particular chamar-lhes a atenção para iniciativas que hajam decorrido ou estejam a decorrer que se destaquem em 
termos de organização de eventos, de diferentes dimensões . Para além disso, são lhes dadas a conhecer as técnicas a utilizar 
em situações variadas, tendo depois que conceber e desenvolver um evento ( de valorização cultural) onde têm de pôr em 
prática os conhecimentos adquiridos e testar a sua capacidade de iniciativa, inovadora e técnica. A intenção é que os alunos 
sejam flexíveis e facilmente se adaptem às solicitações que lhes poderão ser colocadas pelas empresas turísticas, com 
dimensões e objectivos distintos.      

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Uso dos métodos expositivo e interactivo; realização de exercícios práticos em sala de aula, em grupo e individualmente; 
seminários com entidades externas.  

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

As metodologias de ensino visam diversificar as estratégias em termos pedagógicos, e aliar a teoria à prática. 
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É estimulada a participação dos alunos, individualmente e em grupo, por forma a fomentar a sua iniciativa, assim como colocá-
los face a desafios práticos que estimulem a sua proactividade. 

Está prevista a realização de um evento totalmente organizado pelos alunos, supervisionado pelo docente. Os alunos são 
divididos em grupos de trabalho por áreas afectas à organização de um evento (secretariado, divulgação/comunicação, 
patrocínios, imagem, animação/entretenimento).  

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A disciplina será feita no regime de “avaliação contínua”( 25%, elaboração e apresentação oral de um trabalho sobre um tema a 
propósito da organização de eventos; 25%, elaboração e apresentação oral de um trabalho sobre um estudo de caso; 50%, 
organização do evento). 
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