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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
 

Os objetivos definidos na UC de Organização de Eventos pretendem que o estudante ganhe 

conhecimentos e competências em: 

- Definir o conceito de evento 

- Apresentar os diferentes tipos de eventos 

- Definir a estratégia da organização de um evento 

- Definir o marketing do evento 

- Apresentar casos de estudo 

 
2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1- Eventos: contextualização teórica 

2- Principais etapas no planeamento de um evento 

3- O orçamento e negociação 

4- Marketing dos eventos 

5- Avaliação de eventos 

6- Práticas de gestão eventos – Estudo de Casos 

 
3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UC 
 

GFUC previsto 
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Os conteúdos programáticos cumprem os objetivos que a UC pretende atingir pois os dois 

primeiros são cobertos no ponto 1 do programa. O estudo de casos é realizado no último 

ponto do programa e os restantes objetivos são cobertos pelos pontos 2 a 5 do programa. 

 

4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 
Obrigatória 

Allen, J. et Al. (2008). Organização e Gestão de Eventos, 3ª edição. Rio de Janeiro: Editora 

Campus. 

Black, C. (2006). Guia Prático do Profissional de RP. Lisboa: Europa-América. 

Caetano, J. et Al. (2018). Gestão de Eventos. Lisboa: Escolar Editora. 

Chagas, I. (2020). Eventos de Sucesso: O Guia para o Organizador de Eventos Moderno. 

Kindle Edition. 

Isidoro, A, et. Al. (2014). Manual de Organização e Gestão de Eventos. Lisboa: Edições Sílabo. 

Pedro, F., et. Al. (2007). Gestão de Eventos. Lisboa: Quimera. 

Zitta, C. (2018). Organização de Eventos: Da Ideia à Realidade. São Paulo: Senac. 

 

Recomendada 
Ramos, F. (2007). Estratégias e Protocolo para a Comunicação Corporativa. Lisboa: Media XXI. 

 
5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

 

METODOLOGIAS DE ENSINO: 
Método expositivo teórico-prático com utilização de meios audiovisuais; pesquisa individual e 

de grupo; debate; estudo de casos.; disponibilização de conteúdos em e-learning. 

 

REGRAS DE AVALIAÇÃO: 
Avaliação contínua: esta terá dois elementos: 

 

a) Realização de um trabalho de grupo (60%) 

Pretende-se que os estudantes peguem num exemplo de evento e façam o seu 

estudo de caso focando aspetos tais como: 

- Caracterização do evento 

- Objetivos 

- Público – alvo 
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- Estratégia de marketing 

- Estratégia de comunicação 

- Patrocínios 

- Avaliação do evento (análise crítica) 

b) Realização de uma frequência (40%) 

 

O estudante será aprovado em avaliação contínua se a ponderação da nota do trabalho e da 

frequência for igual ou superior a 10 (dez) valores com nota mínima de 6 (seis) valores em 

qualquer dos elementos de avaliação. 

 

Avaliação por Exame: O estudante que não tenha obtido aproveitamento na avaliação 

contínua ou não a tenha realizado: realização de uma Prova escrita que tem a ponderação de 

100% ou 40% se tiver realizado o trabalho e a avaliação deste for positiva.  

O estudante será aprovado em exame se a nota do exame escrito for igual ou superior a 10 

(dez) valores ou se a ponderação da nota do trabalho e do exame escrito for igual ou superior 

a 10 (dez) valores. 

 
6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

Método expositivo teórico-prático com utilização de meios audiovisuais - ganhar 

conhecimentos na área da Organização de Eventos através da dinâmica do processo de 

aprendizagem que é impulsionado com a utilização de meios audiovisuais e plataformas de 

ensino à distância (plataformas moodle e colibri/zoom); 

Debate e Estudo de casos – ganhar conhecimentos e competências com vista a 

compreender a importância da Organização de Eventos, implicando uma abordagem prática 

através de estudo de casos e debate; 

Disponibilização de conteúdos multimédia em e-learning. 
 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

Para ter acesso à avaliação contínua o estudante terá de frequentar pelo menos 2/3 das aulas 

lecionadas. 

8. CONTACTOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
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9. OUTROS 

 

 

Guarda, junho de 2021 

 

 

 

 

______________________________ _________________________________ 

Mestre António Lourenço             Prof. Doutor Gonçalo Fernandes 
(Docente da UC)              (Coordenador da Área Disciplinar) 

 


