
 

 

 

 

 

 

¨Somente aquele que vivenciou o cerimonial em seu dia-adia 
pode realmente ensinar, uma vez que o cerimonial 

empresarial, e também o público, exigem de quem o realiza 
um domínio prático e não somente teórico do assunto. De 

teóricos brilhantes o mundo está repleto..." 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO – BRASIL 

2014 

Cerimonial e Protocolo em Eventos &  Organização de Eventos 
Mestre de Cerimônias, Etiqueta Profissional e Social – II Modulo 
 
OObbjjeettiivvoo  
Transmitir aos participantes os conhecimentos básicos de cerimonial e protocolo em eventos 
públicos e empresariais, habilitando-os a aplicar convenientemente as normas do 
cerimonial, sempre que se fizer necessário, capacitando-os a identificar o momento e a 
situação necessária à sua aplicação, bem como os conhecimentos necessários para a 
organização de eventos nos dois segmentos.  

  

CCoonntteeúúddoo  pprrooggrraammááttiiccoo  
PPaarrttee  II  

• História do aparecimento do Mestre de Cerimônias. 

• Características do Mestre de Cerimônias 

• Conceitos gerais e comunicação e oratória 

• A formação do orador 

• Gêneros Oratórios 

• Gestual e postura 

• Trabalhando a voz 

• Califasia 

• Respiração 

• Quebra-linguas 

• Técnicas para enfrentar o medo de falar 

• Analisando a platéia 

• Apresentação 

• Evitando mancadas 

• Praticando a apresentação  

• Verificando as providências 

• Antes de falar 

• Apresentando-se 

• Durante a apresentação 

• Após a apresentação 

• Apresentando um orador 

• Dando um aviso 

• Entregando um prêmio 

• Como se comportar diante de câmeras fotográficas 

• Falando na televisão e no rádio 

• Enfrentando causas de distração 

• Usando o microfone 

• Marketing pessoal 

• Gestual e postura 



 
Como Material Didático Os Alunos Receberão Uma Apostila E A Gravação Da 
Apresentação Dos Participantes Em Mídia, Para Que Possam Mensurar Objetivamente Seu 
Aprendizado, Percebendo Com Nitidez O Seu Desenvolvimento Desde O Início Até O 
Final Do Módulo 

  

PPaarrttee  IIII 

• Noções de Etiqueta Profissional/social 
o O que é e para que serve 

• ética profissional 

• Assertividade 

• Relacionamento interpessoal  

• Código visual  

• Estilo e roupas 

• Conquistando a boa aparência 

• Compondo o visual de trabalho 

• Trabalhando em equipe 

• Relações com a imprensa 

• Olhar 

• Causando boa impressão   

• Como lidar com situações difíceis 

• O que é Etiqueta e para que serve  

• Noções de Etiqueta Social 

• Recebendo na sala VIP e na Empresa 

• Serviços 
o Conhecendo vinhos e demais bebidas /Encontro social-empresarial 

/Organizando eventos e recebendo na empresa e em casa/Negócios à mesa  

• Classificação dos eventos 

• Tipos de eventos 

• Planejamento  e operacionalização de Eventos 

• Estrutura de Projeto -Como elaborar Projetos de Evento 

• Estrutura de Programa 

• Estrutura de Relatório 

• Calendário 

• Público alvo 

• Palestrantes, mediadores, apresentadores 

• Custos 

• Elaboração de roteiros preliminares de trabalho 

• Setores de funcionamento de um evento/Esquema de central de informações/Esquema 
de secretaria/Esquema de setor de audiovisuais/Esquema de outros setores 

• Marketing de Eventos 

• Correspondências para Eventos 

• Recordando as regras do  Cerimonial Público  

• Criatividade e Dinamismo 

• Qualidade no atendimento como diferencial  

• Como resolver problemas e reclamações  

• Como se comunicar com os clientes  

• Como lidar com clientes difíceis  

• Como projetar uma imagem profissional 

• Destacando suas qualidades para fazer diferença. 

• Criatividade Em Eventos 

Os alunos trabalharão em grupo elaborando um projeto de eventos que deverá ser 
apresentado no último dia do curso. 
A apresentação será filmada. 
 

PPúúbblliiccoo  AAllvvoo    Profissionais de eventos de empresas públicas e privadas, profissionais 
de cerimonial, Mestres de Cerimônias, alunos de relações públicas, turismo e 
secretariado, organizadores de eventos públicos e empresariais com conhecimento de 
cerimonial e organização de eventos. 
 

MMaatteerriiaall  DDiiddááttiiccoo  
Apostila   ee    DVD com apresentações 

CCaarrggaa  HHoorráárriiaa  -- 27 horas  (8h/12h - 13h-18h) 
 

DDaattaa  ––  14/15/16 DE ABRIL  
 

LLooccaall    --  EESSPPAAÇÇOO  PPAAUULLIISSTTAA  DDEE  EEVVEENNTTOOSS    
AAvv..  PPaauulliissttaa  880077//1177ºº  aannddaarr  ––  CCoonnjjuunnttoo  11771188  ––  CCeerrqquueeiirraa  CCééssaarr  ––  ((eessqquuiinnaa  ddaa  AAllaammeeddaa  

JJooaaqquuiimm  EEuuggêênniioo  ddee  LLiimmaa  ccoomm..  AAvv..  PPaauulliissttaa))––  1111--33225511..11555555  
 

IInnvveessttiimmeennttoo  ––  
R$ 1.550,00 -VALOR TOTAL – Para Empenho ou depósito , até 20 dias após o início  
do  curso ;   via PAGSEGURO(vide informações)  ou pagamentos em duas parcelas para 
particulares(vide informações)  
 
OBS – APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO SERÁ COBRADA UMA MULTA 
DE 10% SOBRE O VALOR  DO CURSO 
 
IInnffoorrmmaaççõõeess  ee  IInnssccrriiççõõeess  --    Dados bancários para pagamento: 

Empresa: ELIZETE IZILDA OLIVEIRA FERRAZ – CURSOS – ME * - CNPJ: 

09.172.604/0001-90 - São Paulo – SP 



BANCO DO BRASIL – AGENCIA 7012-2  CONTA CORRENTE 093-0 

* empresa cadastrada no SICAF e CAUFESP 
 

O envio do comprovante de pagamento ou empenho deverá ser feito pelo FAX (11) 

2994.1693 ou do e-mai l cursos@ceadcursos.com.br   juntamente com os dados da 

empresa/órgão e do(a) inscrito(a) até 5 (cinco) dias antes do curso.  

Caso o prazo tenha vencido, favor entrar em contato. 

• Para pagamento em duas parcelas,  o primeiro depósito deverá ser feito até 20 

dias antes do curso e o segundo pagamento 15 dias após o início do curso e 

somente será aceito após consulta ao SCPC e SERASA.. Caso o prazo tenha 

vencido, favor entrar em contato uma vez que não será aceito o parcelamento fora 

das condições acima. 

• Para Órgãos Públicos solicitamos encaminhar a Nota de Empenho com os dados 

dos participantes antes do início do curso informando a data em que o depósito 

será efetuado. 

• Para pagamento com cartão de crédito, via PAGSEGURO acesse nosso site e 

lembre-se que será aceito apenas com 20 dias de antecedência. 

 

Hospedagem 

• PAULISTA CENTER HOTEL   -Rua da Consolação, 2567 - JardinsSão Paulo 01416-001 São Paulo Brasil 

(preço bom)  

• MISSOURI HOTEL – Rua Maestro Cardim, 452 – 11-3289.8883- www.missourihotel.com.br 

• HOTEL ESTAÇÃO PARAISO-R. Vergueiro, 1563 - Paraíso, Vila Mariana ,11 5549-8531 

11 5572-432711 5084-0761 

• HOTEL PARAISO-Diárias a partir de R$ 87,00, Rua Rafael de Barros, 52 

Paraíso - São Paulo-Tel:   (11) 3889-8348,  (11) 3884-3728 

LONDON CLASS & COMFORT SUÍTES-Alameda Jaú, 135- 11-3284.3077  

• HOTEL QUALITY JARDINS – Alameda Campinas, 540 - Tel.11 – 2182.0400 
• HOTEL MERCURE –Rua São Carlos do Pinhal , 87 – Tel.- 11 -3376.6800 

• HOTEL BRIGADEIRO – Av. Brigadeiro Luiz Antonio,  2564- Tel.11-3288.3252  

• HOTEL PARAISO - Rua Rafael de Barros, 52 –Tel. (11) 3889-8348 

• IBIS PAULISTA - Avenida Paulista, 2355 

• RESIDENCIAL BELLA VISTA SUITES- Rua Conde de São Joaquim, 211 – tel;- 3101.5222 – 

www.bellavistasuites.com.br 

 

 

 

 


