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PRESENTAÇÃO
Este Manual do Cerimonial tem como finalidade contribuir para a

padronização dos eventos que acontecem na instituição Fatec Ipiranga.

Muitas vezes, um evento é apenas um ponto inicial de uma série de

atividades que acontecem sobre determinado tema. Em outras ocasiões, é a peça
principal. Mas em qualquer das situações, a abertura de um evento é sempre uma
vitrine

de

destaque.

Nessa

lógica,

a

execução

do

fundamentalmente, para o sucesso da realização dos eventos.

cerimonial

contribui,

O cerimonial deve respeitar as regras protocolares para assegurar uma boa

condução do evento. Não depende apenas do desempenho de quem o apresenta, já

que há uma série de regras que devem ser seguidas para garantir que o evento,
independente da dimensão, seja bem visto pelo público participante.

Os eventos são acontecimentos que devem ser planejados para assegurar os

melhores resultados e o cerimonial existe para facilitar a organização e beneficiar os
participantes.

O trabalho desenvolvido na organização geral de um evento e na condução

do cerimonial contribui na formação da imagem que as pessoas envolvidas vão
guardar desse momento, o que é de fundamental importância para a Instituição.

Por esse motivo, o Professor Me. Djacy de Almeida, docente da disciplina de

Cerimonial, juntamente com os alunos do 2º. semestre de Eventos (1º. Semestre do

ano de 2016), objetivando profissionalizar este serviço, criaram o Manual do
Cerimonial de Eventos.

Trata-se de uma orientação para a execução dos cerimoniais da Instituição

Fatec Ipiranga.
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1. CONCEITO, HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DO CERIMONIAL
1.1. Conceito de Cerimonial
Cerimonial é a linguagem que

regulamenta

os

rituais.

Quando

o

cerimonial compreende a importância dos

rituais introduzidos em cerimônias simples
ou consciência de grupos, facilitando
diálogos

e

negociações.

A

tônica

constante do cerimonial é o respeito

recíproco, a solidariedade e a cooperação. O cerimonial coexiste com a Filosofia que

busca o método; com o Direito que codifica as regras de conduta, e com a Ética que
se apoia na moral positiva.

“Em todas as solenidades deve existir um cerimonial para que dê ritmo,

organize a sua programação, para evitar situações inesperadas” (DIAS, 1996, p.
106).

Os eventos necessitam de um roteiro para que se cumpra a programação

definida. E é este roteiro que compõe o cerimonial e o protocolo a serem seguidos.

O Cerimonial também foi criado com objetivo de dar status ao evento. É ele

quem dita a ordem hierárquica em eventos oficiais ou particulares. O cerimonial é a

prática da sociabilidade. Uma cerimônia bem-sucedida irá refletir a organização do
governo, da prefeitura, da empresa ou da instituição onde ela acontece.

Hoje, no cerimonial, foram estabelecidos decretos, regras, normas e leis para

que os itens de protocolo sejam sempre seguidos à risca. Certas regras foram
adaptadas ao cerimonial privado para que existisse um parâmetro e fosse
estabelecida uma sequência lógica do cerimonial, empresarial ou acadêmico.
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De acordo com o tipo de evento e local, o cerimonial é baseado nas regras de

protocolo do Palácio do Itamaraty (Ministério das Relações Exteriores do Brasil).

No que se refere ao cerimonial de eventos sociais, é importante estar atento

aos ritos que regem cada tipo de evento. Por exemplo, um casamento católico que
tem um ritual pré-determinado começando com Marcha Nupcial, benção do Padre,

Liturgia da Palavra, Evangelho, Diálogo do Consentimento, Benção Nupcial, Rito de
Conclusão.

1.2. História do Cerimonial
Podemos considerar no que diz

respeito ao histórico de cerimoniais,
que desde os tempos mais remotos o
homem já mostrava preocupação com o
comportamento

dos

indivíduos

em

situação de convívio com outros seres

humanos. Achados arqueológicos têm

resgatado desenhos rupestres que retratam pessoas reunidas para a prática de

rituais religiosos, o que faz pressupor que, desde a pré-história, já existia uma forma

de organização para realizar certas comemorações. Por isso, é muito difícil definir
datas e episódios que marquem a história dos eventos e cerimoniais.

O que podemos é afirmar que, a partir do momento em que as pessoas

começaram a se reunir por algum motivo, surgiu a necessidade de se criar normas e

padrões para essas reuniões. Assim, já podemos caracterizar esses encontros como
eventos, uma vez que começam a adquirir as características deles.

Desde a antiguidade, o cerimonial era praticado rigidamente pelos

povos egípcios, gregos e romanos, e era embasado na cultura de cada um deles. Os

chineses também escreveram três obras que são consideradas o primeiro registro
sistematizado das regras de cerimonial. A existência dessas regras objetivava

o desenvolvimento harmônico da sociedade, por meio da obediência às leis e
costumes.

No período Medieval, o cerimonial teve destaque nas cortes feudais, deixando

de ser um conjunto de formalidades meramente religiosas e passando para o
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âmbito político. Foi nesse contexto que a etiqueta e as regras de precedência
tiveram maior reconhecimento no meio social. A criação dessas condutas foi devido

à necessidade de estabelecer um comportamento padronizado - de forma a evitar

constrangimentos - e uma ordem de importância, pois havia muita disputa no que se
referia à necessidade de reconhecimento de cada um perante a sociedade.

Segundo Freitas (2001), o cerimonial brasileiro é herdeiro de fontes distintas

da corte portuguesa, da qual foi recebida a riqueza gastronômica e certa timidez

provinciana. É herdeiro também dos costumes franceses e ingleses, dentre os quais
predominam os franceses. (p.34).

O que é interessante, para discussão, são fatos históricos e curiosidades

relacionadas à área de eventos. Pois, a partir deles, é mais fácil compreender a
evolução do setor.

1.3. Evolução do Cerimonial
1.3.1.

Cerimonial na Pré-História

No período que compreende

desde o surgimento do homem até o

aparecimento da escrita, por volta de
4000

a.C.

religiosos

e

realizadas

A

prática

as

pelos

de

rituais

comemorações
homens

das

cavernas já podiam ser consideradas
atos

cerimoniosos,

estrutura

que

pela

envolviam

própria

esses

eventos. Os rituais eram criados para garantir o nascer do sol, o cair da chuva e a
fertilidade do solo. Os homens dependiam da caça e os primeiros rituais foram
criados para apaziguar a natureza e garantir sobrevivência.

11

1.3.2. Cerimonial na Idade Antiga
1.3.2.1. Civilização Egípcia

Entre o período de 5000 e 3000

a.C, protocolos e rituais faziam parte

constante da cultura local, principalmente

ao redor dos faraós, reis considerados

Deus vivo. O relacionamento com outros
países

era

protocolares

regulado

utilizadas

pelas
na

normas

época.

Coroações e mortes seguiam uma programação com regras a serem cumpridas,
caracterizando-se como um evento, um cerimonial. Faraós eram enterrados em
pirâmides com um ritual todo especial, um exemplo claro de como já existiam
cerimônias com regras predeterminadas que deveriam ser seguidas.
1.3.2.2. Civilização Grega e Romana

Século XIII a.C., os gregos e

romanos iniciam sua trajetória com a
ideia do sagrado, da moral e do direito,

deixando vários exemplos de cerimônias
e etiquetas, através dos seus filósofos e

pensadores. Eles viviam em grupos
sociais hereditários e o papel de cada

um era definido de acordo com as

normas e os protocolos. Os cerimoniais estavam incorporados ao cotidiano do povo:

independentemente do nível social, todos conheciam e praticavam. O não
cumprimento dessas determinações resultava em castigos severos. Todo o
cerimonial da civilização Grega e Romana, ligados às crenças da época, atravessou

o tempo e influenciou a cultura do Ocidente, tanto no aspecto jurídico como no

aspecto social. Um exemplo são as primeiras Olimpíadas realizadas em 776 a.C.
que, desde então, acontecem a cada quatro anos até os dias de hoje.
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1.3.2.3. Civilização Oriental
Século XII a.C., encontrou-se na China a primeira compilação acerca de
cerimonial

e

etiqueta,

já

com

orientações sobre comportamento e
filosofia. Elaborado por Ch’iu K’ung, o
pensador e filósofo chinês Confúcio. O

documento é considerado o mais antigo
sobre o tema, segundo Lukower, em
seu livro Cerimonial e protocolo.

Na antiga China, o cerimonial

fazia parte da formação do indivíduo,

sem o peso religioso que constatava no

Egito em Roma e na Grécia, embora o imperador também fosse considerado “filho

do céu”. Apesar da aparente bondade da ideologia oficial, a exploração da
população chinesa resultou na queda do rei. As guerras desse período vieram

acompanhadas do grande desabrochar cultural, e foi nessa época que surgiu o

confucionismo, que ressaltava os princípios morais. Os costumes conduziam a

sociedade a respeitar as hierarquias, as posições e as qualificações. Sem a cortesia
não se desenvolve a sabedoria que conduz ao poder.
1.3.3. Cerimonial na Idade Média

Século V na Europa, as invasões germânicas

(bárbaras) sobre o Império Romano do Ocidente,
marcaram a época que estendeu até o século XV.

Triunfou o ideal cristão que edificou uma sociedade
baseada nos princípios do Evangelho. Protocolos
existiam

com

regras

definidas

para

o

comportamento dentro dos palácios. O cerimonial

diminuiu a ostentação e canalizou seus valores para
a arte, a filosofia e o direito ganharam destaque nas
cortes da Itália, Espanha, França e Áustria.

A heráldica surgiu nesse período como arte

De identificar, descrever e criar brasões. A insígnia ou conjunto de armaduras era
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dada somente aos heróis ou a nobreza que poderiam transmitir aos seus
descendentes para perpetuar atos honrosos da família.

A palavra brasão significa “tocar as trombetas”, por isso naquela época, os

heraldos ou arautos, oficiais das monarquias medievais encarregados de

proclamações solenes, tocavam trombetas com bandeirolas blasonadas para
anunciar a família que se apresentava para as cerimônias da corte.
1.3.4. Cerimonial na Idade Moderna

Século XV até XVIII, período

de grande transição do mundo

medieval feudal para o mundo
capitalista

Revoluções
econômica,
religiosa,

e

burguês
e

científica,

marcaram

europeu.

mudanças
social

e

o período.

Havia um lugar para Deus naquele

mundo, mas o homem agora exigia também o seu espaço de liberdade, para
aprender, crescer, enriquecer e descobrir novas verdades.

O cerimonial foi o instrumento para minimizar os atritos e ordenar o

relacionamento. A corte austríaca reuniu em um só texto, as regras a que se deviam

submeter o monarca e sua corte, desde o despertar. Os monarcas da Inglaterra

adotaram um cerimonial luxuoso. Na França, época dos reis Luiz, a etiqueta e o

cerimonial foram aperfeiçoados, o que marcou o século XVII como o Grande Século.
A ordem de precedência foi definida entre os nobres, pois havia sérios atritos na

corte diante de Cerimonial tão esplendoroso, em que todos queriam ficar mais
próximo do Rei.
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1.3.5. Cerimonial na Idade Contemporânea

Final

capitalismo

do

é

Século

consolidado

XVIII,

com

o

a

Revolução Francesa, a nobreza perdeu
sua função de liderança política para os

burgueses que estavam em ascensão.

Essa nova fase que permanece até os

dias de hoje, colocou o indivíduo em
destaque na história, capaz de definir seu

próprio futuro. O mundo globalizou-se e o cerimonial passou a interpretar a
linguagem protocolar internacional. Houve aumento das atividades oficiais
institucionais (públicas e privadas), além da criação de numerosos organismos

internacionais tanto de caráter universal (ONU), Regional (OEA) ou de caráter
especifico (FAO, UNESCO, FMI, OIT, OMS, etc.). O cerimonial passou a dar a cada

pessoa as prerrogativas a que tem direito e suas formas criaram solenidade, ordem,
beleza, dignidade e perfeição à celebração de cada ato, influenciando as políticas
nacionais e internacionais.

1.3.6. Cerimonial no Brasil

Final do século XV no Brasil, na

Idade Média, a primeira cerimônia
oficial foi realizada para romper a
dificuldade de comunicação com os
índios por causa da diferença de

idiomas falados. No dia 26 de abril de

1500, os portugueses construíram uma

enorme cruz e realizaram uma missa
para mostrar aos nativos a acatamento

pela religião. Após a cerimônia houve uma grande confraternização.

Em 1808, já na Idade Moderna, a corte de D. João VI, rei de Portugal, ao

chegar no Rio de Janeiro, encontrou um país de hábitos diferentes e teve de

procurar manter seus costumes europeus, incorporando-os pouco a pouco aos

costumes dos súditos brasileiros. Durante esse período, houve a contribuição de D.
15

João VI na consolidação das práticas cerimoniais. O rei criou as primeiras
instituições de ensino superior e militar. Assim, ficou intitulado como “o iniciador de

cerimoniais”. Após o retorno da família real para Europa, seus sucessores D. Pedro I
e D. Pedro II, continuaram a seguir o protocolo e a etiqueta que lhes foram legados.

Na era Republicana, em 1927 foi baixado o primeiro documento legal,

regulando o cerimonial público e a ordem geral de precedência, base da atual
legislação.

Hoje o Cerimonial é regulamentado no Brasil, pelo Decreto 70.274, desde

1972. Nele, estão dispostas as normas de cerimonial e a ordem geral de

precedência da Presidência da República, de forma a orientar as solenidades,
considerando suas tradições, que variam de acordo com a época.
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2. A IMPORTÂNCIA DO CERIMONIAL NO PLANEJAMENTO DOS EVENTOS,

ATOS SOLENES, ORDEM DE PRECEDÊNCIA E PROTOCOLO

2.1. A importância do Cerimonial no Planejamento dos Eventos
Os eventos são promovidos por
alguma

fortalecer

razão,

que

alguma

geralmente

imagem/marca

visa

e

passar uma mensagem a um público
alvo.

Para

executar

um

evento

é

fundamental passar por um planejamento
detalhado

atividades,

buscando

gerenciar

distribuir
os

as

recursos

disponíveis e implantar o projeto da forma

mais adequada, observando o reflexo que ele trará para a sociedade e em sua
economia local. A organização é o principal fator para a realização de um evento,

independente da dimensão que ele tenha. Cada evento tem peculiaridade própria e
cabe ajustá-la aos meios disponíveis para a sua execução.

Organizar uma cerimônia é definir as responsabilidades das pessoas

envolvidas, tanto aquelas que irão interagir com os participantes da mesa dos
trabalhos, recepcionistas, secretárias, responsável pela sonorização, assessores,

imprensa e outros, visando sempre à consecução dos objetivos do evento

diretamente, como as que, indiretamente, estarão vinculadas ao evento. Assim,
compreende-se que o cerimonial é como uma forma de comunicação, que está
inserida nos eventos com o intuito de organização. Para Meirelles (2001, p.29) “o

cerimonial tem sob sua responsabilidade atuar nas fases de planejamento,
organização, coordenação, controle e execução” dos eventos para que sejam
respeitadas as hierarquias presentes, que haja lógica na sequência das atividades e
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transmita ao público a ideia de ordem no evento.

É o cerimonialista quem trata do planejamento, organização e execução do

cerimonial. Já durante a cerimônia existe outro profissional, o mestre de cerimônia

que é responsável pela condução da solenidade. O mestre de cerimônia é a

pessoa que dará o tom à solenidade. Meirelles (2001, p. 16) diz que o cerimonial
possibilita realizar uma cerimônia, fazendo com que as personalidades tenham, de

um lado, a posição e o tratamento de direito e, do outro, os participantes

compreendam essa diferenciação. Isso permite administrar, em uma solenidade, as
vaidades, a guerra do poder e a batalha pelo ser entre aqueles que efetivamente
são ou pensam que são a maior autoridade.
2.2. Atos Solenes

Ato solene, trata-se de um evento formal, onde geralmente uma pessoa

recebe uma honraria. No caso das Instituições de ensino, os cuidados no
planejamento devem ser redobrados para que as falhas sejam antecipadamente

evitadas. Quanto mais revisado o planejamento do cerimonial, melhor o resultado. A
antecipação no pensar, no decidir, no organizar, contribui decisivamente para o
desejado sucesso do evento e da cerimônia.

2.2.1. Aula Magna
Marca o início das atividades escolares

acadêmicas a cada ano. Prioritariamente, deve ser
ministrada pelo Reitor da instituição ou por um
convidado – professor, intelectual ou autoridade.
2.2.2. Aula Inaugural
Poderá ser realizada ao iniciar um novo curso

na instituição. Pode ser ministrada pelo coordenador
do curso, pelo diretor-geral do campus ou por um
palestrante convidado.
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2.2.3. Solenidades de Posse
2.2.3.1. Reitor
Os atos componentes da posse são:
 Início da solenidade (mestre de cerimônias);
 Composição da mesa de honra (Reitor atual, Reitor a

ser empossado, Ministro ou Secretário, autoridades
externas convidadas);

 3. Execução do Hino Nacional (som mecânico ou ao
vivo);

 Anúncio das autoridades presentes (primeiro externas, depois internas, até
coordenadores);

 Discurso do atual Reitor;

 Leitura do currículo do Reitor que está tomando posse;
 Leitura e assinatura do termo de posse;
 Discurso do Reitor empossado;
 Discurso do Ministro;

 Encerramento da solenidade.
2.2.3.2. Diretor-geral de campus

Os atos componentes da posse são:

 Início da solenidade (mestre de cerimônias);

 Composição da mesa de honra (Reitor, Diretor-

Geral atual, Diretor-Geral a ser empossado,
autoridades externas convidadas);

 Execução do Hino Nacional (som mecânico ou ao vivo);

 Anúncio das autoridades presentes (primeiro externas; depois internas até
coordenadores);
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 Abertura pelo Reitor;

 Discurso do atual Diretor-Geral;

 Leitura do currículo do Diretor-Geral a ser empossado;
 Leitura e assinatura do termo de posse;
 Discurso do Diretor-Geral empossado;
 Discurso do Reitor;

 Encerramento da solenidade.
2.2.3.3. Conselho Superior
Os atos componentes da posse são:
 Início da solenidade (mestre de cerimônias);

 Composição da mesa de honra (Reitor,
autoridades externas convidadas);

 Execução do Hino Nacional (som mecânico
ou ao vivo);

 Anúncio das autoridades presentes (primeiro externas; depois internas até
coordenadores);

 Abertura pelo Reitor;

 Leitura e assinatura do termo de posse;

 Discurso de um representante discente (até 5 minutos);

 Discurso de um representante dos técnicos administrativos (até 5 minutos);
 Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica;

 Discurso de um representante dos docentes (até 5 minutos);

 Discurso de um representante da comunidade externa (até 5 minutos);
 Discurso do Reitor (até 5 minutos);
 Encerramento da solenidade.
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2.2.3.4. Novos Servidores

Os atos componentes da posse são:

 Início da solenidade (mestre de cerimônias);

 Composição da mesa de honra (Reitor, Diretor-

Geral, Pró-Reitor (quando houver) ou Diretor
responsável pelos Recursos Humanos);

 Execução do Hino Nacional (som mecânico ou
ao vivo);

 Anúncio das autoridades presentes (primeiro externas; depois internas, até
coordenadores);

 Abertura pelo Reitor;
 Pronunciamentos;

 Leitura do termo de posse (realizado pelo Diretor de Gestão de Pessoas);
 Chamada dos novos servidores para a assinatura do termo de posse;
 Discurso do Reitor;

 Encerramento da solenidade.

Obs.: As apresentações artísticas podem ser incluídas ao final da cerimônia ou no
momento que acharem conveniente.
2.3. Ordem de Precedência

É

o

reconhecimento

de

uma

hierarquia sobre a outra. É o fundamento do

cerimonial e um critério onde se estabelece

uma ordem de disposição, localização em
mesas solenes e tratamento das autoridades
sociais.

de Estado, nações, instituições e de grupos

No Brasil a Lei que regulamenta a ordem de precedência é a mesma do

Decreto que regulamenta o cerimonial – Decreto nº 70.274, de 9 de março de 1972.
A precedência é a ordem pela qual se estabelece a estrutura máxima do
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estado, na medida em que determina a ordem hierárquica de disposição das
autoridades de um estado, organismo ou de todo grupo social, resultando na
definição

de

tratamento

adequado

e

consequentemente, na definição de lugares.

correto

para

cada

pessoa

e,

Nos Eventos nacionais com a presença de autoridades dos três poderes

(Executivo, Legislativo e Judiciário) deve-se obedecer ao estabelecido no Decreto,
ou seja, primeiro as autoridades federais, depois as autoridades estaduais, seguida
das autoridades municipais e por último as empresas privadas.

No cerimonial universitário, a ordem de precedência contempla, além da

precedência geral regida pelo Decreto citado, a precedência específica, referente às
autoridades externas ligadas à educação e as autoridades internas.

Autoridades externas, ligadas à educação - Ministro da Educação, Secretário

Estadual da Educação e Secretário Municipal de Educação - destes os mais
importantes presentes, pela precedência geral, são autoridades posicionadas acima
das

autoridades

internas,

com

exceção

do

anfitrião,

Reitor/Diretor

da

Universidade/Instituição, onde se realiza a cerimônia. Na prática, vale dizer que o

Reitor/Diretor tem precedência sobre todas as demais pessoas e autoridades

presentes ao ato oficial da instituição, isto é, o Reitor preside a mesa dos trabalhos e
todos os atos a que estiver presente. Lembrando que a autoridade mais importante
presente, deve estar sempre à direita do anfitrião, seja na mesa principal ou em atos
externos (em pé).
2.3.1.

Orientações gerais sobre aplicação de Precedência

 Estado/Instituição....................................Critério

 ONU/OEA.................................................ordem alfabética

 Países estrangeiros..................................ordem alfabética
 Dos estados..............................................data de criação

 Nos municípios.........................................número de habitantes
 Dos ministérios.........................................data de criação

 Área Militar...............................................antiguidade/hierarquia

 Empresas privadas..................................data de criação, ou ordem alfabética
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2.3.2. Composição de mesa
Nas solenidades, utilizar sempre a

ordem geral de precedência para compor a
mesa de honra.

Deve ser observado que sempre será

da maior hierarquia, para a menor.
Quando

hierarquia,
alfabética.

lugar de honra, que é ao centro da mesa.

deve

não

ser

há

diferença

adotada

a

de

ordem

A maior autoridade ocupará o

Nas solenidades em que se compõe mesa com a confirmação de

autoridades, devemos utilizar a ordem geral de precedência, lembrando sempre que
a maior autoridade ou o anfitrião ocupará o lugar de honra ao centro da mesa.

Caso a mesa tenha lugares pares, o lugar de honra é o da direita logo após o

lugar central. Quando a mesa tiver lugares ímpares, a colocação deve ser feita a
partir do centro, indo à direita e intercalando com a esquerda.
2.3.3. Bandeiras
A forma e a apresentação dos Símbolos

Nacionais são regidas pela Lei Federal 5.700,
de 1º de setembro de 1971. A bandeira do
Brasil sempre fica ao centro de todas as outras,

exceto em eventos internacionais, onde se deve

utilizar a ordem alfabética nacional. As demais
são dispostas dos lados direito e esquerdo, na

ordem de precedência, ou em alameda, com a bandeira brasileira em primeiro plano.

A bandeira nacional, em todas as apresentações no território nacional, ocupa

o lugar de honra, compreendido como:

 Central ou a mais próxima do centro e à direita deste, quando com outras
bandeiras, pavilhões ou estandartes, em linha de mastros, panóplias, escudos ou
peças semelhantes;
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 Destacada à frente de outras bandeiras, quando conduzida em formaturas ou
desfiles;

 À direita de tribunas, púlpitos, mesas de reunião ou de trabalho. Considera-se

direita de um dispositivo de bandeiras a direita de uma pessoa colocada junto a
ele e voltada para a rua, para a plateia ou, de modo geral, para o público que
observa o dispositivo;

Quando não estiver em uso, a bandeira nacional deve ser guardada em local digno.

São consideradas manifestações de desrespeito à bandeira nacional e, portanto,
proibidas:

 Apresentá-la em mau estado de conservação;

 Mudar-lhe a forma, as cores, as proporções, o dístico ou acrescentar-lhe outras
inscrições;

 Usá-la como roupagem, reposteiro, pano de boca, guarnição de mesa,
revestimento de tribuna, ou como cobertura de placas, retratos, painéis ou
monumentos a inaugurar;

 Reproduzi-la em rótulos ou invólucros de produtos expostos à venda.
2.4. Protocolo

Culturalmente, diferentes cerimônias exigem

diferentes preparações. Devido à grande variedade
do público, é necessário que existam regras para que

a harmonização entre os grupos e interação sejam
tranquilas e fáceis.

Protocolo é o conjunto de normas previamente

estabelecidas que determinarão como ocorrerá o

Cerimonial, definindo formas de tratamentos, trajes, locais, uso de símbolos
característicos em ocasiões oficiais, guiando o participante sobre como deve se
comportar.

Para Faro (1997), “o protocolo constitui o registro das ações a serem

realizadas, estabelecendo-se sua hierarquia de relevância. ”. E segundo Schneider

(1985), é o “conjunto de normas jurídicas, regras de comportamento, costume e ritos
de uma solenidade em um dado momento histórico, geralmente utilizadas nos três
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níveis de governo (federal, estadual e municipal)." Sua importância é para que se
mantenha a padronização do cerimonial, independente do ambiente físico ou cultural

onde ocorrerá o evento. Contando também que não haja constrangimentos,
sabendo-se assim como se portar, principalmente na presença de autoridades.

Sendo parte importante do cerimonial, o protocolo constitui-se do conjunto de

normas para conduzir atos oficiais sob as regras da diplomacia, tais como a ordem

geral de precedência. Em alguns eventos, principalmente aqueles nos quais estão

presentes várias autoridades municipais, estaduais etc. com mesa solene, o
protocolo soluciona as dúvidas de quem deverá ser chamado primeiro, quem deverá
ficar ao lado de quem ou quando irá pronunciar-se. Desta forma, o cerimonial e o

protocolo tornam-se imprescindíveis no contexto do planejamento de qualquer
evento, levando em conta a relação destas com seus públicos.
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3. EVENTOS ACADÊMICOS: RITOS E RITUAIS
3.1. Ritos e Rituais do Ambiente Acadêmico
Antes de iniciar o planejamento de qualquer evento, deve-se escolher um

nome que o identifique. Para tanto, é importante conhecer a classificação dos

eventos institucionais e promocionais. Apresentamos a seguir algumas tipologias
mais comuns de eventos institucionais que ocorrem em universidades.

3.2. Colação de Grau
A colação de grau ou formatura é o evento oficial de

conclusão do curso. O ato é sempre público, de caráter
obrigatório e deve seguir o regulamento da instituição.
3.2.1.

Sessão Solene de Colação de Grau Oficial

Acontece em local público com a presença da Congregação da Instituição

(composta por todos os professores), Patrono, Paraninfo, Homenageados, Orador e
demais alunos.

O ato da Colação de Grau é obrigatório e é condição para a emissão e

registro do diploma, desta forma nenhum aluno está dispensado deste momento
desde que sigam alguns critérios.
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Somente os acadêmicos habilitados para

esse fim, ou seja, que tenham concluído com
aproveitamento toda a matriz curricular do seu

curso poderão colar o grau durante a Sessão

Solene da Colação de Grau e outorga do grau.

O aluno com pendência (DP) que desejar
participar

do

cerimonial

deverá

solicitar

autorização para participar, através de protocolo na secretaria da instituição, em
prazo determinado de acordo com a Regulamentação Interna, assinar termo de

responsabilidade e aguardar deferimento. Durante o cerimonial, o aluno participará
em igualdade com os demais, porém, não será chamado a colar o grau.

A Sessão Solene da Colação de Grau e as Sessões Extraordinárias são

marcadas, conforme datas e normas estabelecidas no Calendário Escolar da
instituição. A Instituição (Direção), em comum acordo com a comissão de formatura,

fica responsável por contratar a empresa para organizar o cerimonial e decorar o
espaço escolhido para o ato.

Caso os alunos queiram fazer o baile de formatura, e no contrato da empresa

contratada para a Colação de Grau não contemplar essa modalidade, se
responsabilizarão pela contratação de outra empresa.

O roteiro para a Cerimônia Solene de Colação de Grau é de responsabilidade

da Instituição, devendo os alunos seguir o que for proposto. O diretor juntamente

com o coordenador do curso é responsável pela organização da Cerimônia Solene
de Colação de Grau, junto a empresa contratada.

A Comissão de Formatura representa os formandos perante a Instituição e

tem por finalidade participar da organização e cumprir, integralmente, as
determinações estabelecidas pela Instituição, referente ao cerimonial da Sessão

Solene. A Comissão é constituída por acadêmicos eleitos dentre os formandos.
Caso a cerimônia envolva mais de um curso ou turno, a Comissão de Formatura
deverá ter representantes de cada curso ou de cada turno.

As Comissões de Formatura deverão ter no mínimo as seguintes atribuições:

 Organizar a constituição das turmas para a cerimônia de formatura observando as
normas da Instituição;
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 Protocolar ofício encaminhado à pessoa responsável da Instituição, contendo a

identificação da Comissão, curso (s) e turma (s), antes da data de encerramento
do curso, com o prazo mínimo determinado,
conforme regulamento interno;

 Apresentar à Instituição, para apreciação, a
escolha do Paraninfo, antes de convidá-los
oficialmente;

 Protocolar junto à pessoa responsável da

Instituição, dentro do prazo mínimo determinado,

conforme regulamento interno, o documento relativo ao cerimonial da Sessão
Solene, contendo:

- Nome do Patrono;

- Nome do(s) Paraninfo(s);
- Nome do juramentista;
- Nome do orador;

- Discurso do orador;

- Nome dos professores homenageados (se houver);

- Nome dos funcionários homenageados (se houver);

 Comparecer às reuniões de planejamento do cerimonial marcadas pela Instituição
todas as vezes que forem convocados;

 Responder pelos compromissos assumidos pela própria Comissão;

 Invocar informações e esclarecimentos relacionados aos atos praticados em
nome dos formandos;

 Cumprir integralmente as determinações estabelecidas pela Instituição acerca do
protocolo de cerimonial de formatura.

A cerimônia da Colação de Grau é executada em atos pelo mestre de

cerimônias, de acordo com a estrutura abaixo:

 Início da solenidade (mestre de cerimônias);
 Composição da mesa de honra;

 Entrada dos formandos, em ordem alfabética das turmas e cursos;
 Instalação da solenidade pelo Reitor;

 Execução do hino nacional (som mecânico ou ao vivo);
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 Nominar

autoridades

presentes

(primeiro

externas, depois internas, até coordenadores);

 Juramento

(Rede

Federal

Profissional e Tecnológica);

de

Educação

 Outorga de grau que simboliza a conclusão do
Curso de Graduação;

 Entrega simbólica dos diplomas. (Após a outorga, o paraninfo e o patrono

cumprimentam o formando e entregam o certificado simbólico. A outorga e a
entrega são atos concomitantes);

 Discurso do orador;

 Homenagens (opcional);
 Discurso do paraninfo;

 Discurso do diretor-geral;

 Encerramento oficial da solenidade pelo Reitor ou representante legal.

A mesa de honra é formada por autoridades acadêmicas da Instituição e

pelos paraninfos. O Presidente da mesa sempre será o Diretor da Instituição.
Entretanto, na impossibilidade de comparecer à cerimônia, ele indicará uma das
demais autoridades acadêmicas para presidir os trabalhos.

Se alguma autoridade estiver impedida de participar da cerimônia, indicará

um representante.

Os indivíduos que poderão ser homenageados pelas turmas são:
 Diretor;

 Vice-Diretor;

 Coordenadores;
 Patrono;

 Paraninfo (que comporá a mesa diretiva);
 Professores;

 Colaboradores e ex-professores da Instituição (permanecer junto a plateia, porém
em lugares reservados).
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O patrono é uma personalidade destacada no âmbito do corpo científico da

área dos formandos; trata-se, em geral, de pessoa de notório saber acadêmico,
reconhecida pela competência e padrão de referência na área específica de

conhecimento. Em geral, a escolha é feita por unanimidade ou eleição direta. O
patrono não deve realizar discurso.

O paraninfo de turma, em geral, é um professor, ou profissional da área, que

mantém prestígio incondicional junto à turma; escolhe-se por unanimidade ou

eleição direta. O paraninfo deve realizar um discurso que não deverá ultrapassar 5
minutos. Caso haja mais de um paraninfo, somente um deles deverá realizar o
discurso. O paraninfo escolhido para proferir o discurso deverá ser previamente
orientado pela Comissão de Formatura.

O juramento do curso é definido pela instituição que normalmente tem um

modelo padrão. No caso de mudança, os alunos devem solicitar deferimento da
Direção.

A outorga de grau dar-se-á da seguinte maneira:
 O Secretário fará a chamada dos formandos um a um;

 O Diretor outorgará o grau, formalmente, ao primeiro formando da lista oficial
fornecida pela Secretária Acadêmica;

 Em seguida, o Diretor conferirá o grau a cada um dos formandos;
 Em ordem alfabética, cada formando
anunciado, irá se dirigir à mesa diretiva,

receberá a outorga de grau, o diploma
(simbólico) das mãos do Patrono ou
Paraninfo. Após a outorga o formando

colocará o capelo na cabeça e virará a

capa que terá a cor do curso (se for o
modelo utilizado na ocasião).
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3.2.2. Sessão Extraordinária para assinatura no Livro Ata
No caso do aluno, por motivo justificável e

aceitável pela Direção, não comparecer à Sessão

Solene de Colação de Grau ou conclusão do

curso no decorrer do semestre, deverá protocolar
sua situação e optar, ou não, pela assinatura do

livro ata de Colação de Grau para registro do
diploma

e

emissão

do

histórico

escolar

e

certificado de conclusão de curso. Na ocasião será convidado a participar da Sessão
Solene de Colação de Grau Oficial, conforme data do Calendário Escolar;

3.2.3. Outras Sessões Solenes de Colação de Grau
Conclusão de cursos de Pós-Graduação,

Técnicos, de Ensino Médio e de Formação Inicial
Continuada.

Seus

atos

protocolares

seguem

aqueles já expostos para a colação de grau, exceto
o ato de outorga de grau.

3.3. Curso
Consiste no detalhamento de determinado

assunto ou conjunto de temas com o foco em
“treinar” ou “ensinar a fazer”, por meio de aulas,
palestras e outros formatos. A duração é curta
(poucas horas), média (meses) ou longa (vários

anos) e é ministrado para um público homogêneo,

previamente inscrito e selecionado. É composto
de

exposições

apresentadas

por

pessoas

normalmente com formação acadêmica que procuram passar seu conhecimento aos
participantes. O foco está mais na teoria que na prática, porém não a excluí.
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3.4. Exposição
Consiste numa exibição de uma produção

pública artística, científica, industrial ou técnica,

podendo ser feita em painéis ou estandes de

modo que facilite a demonstração e divulgação do
trabalho em questão. A exposição pode ser
itinerante ou não.

3.5. Feira
É a exposição de trabalhos e atividades

realizadas dentro das universidades, bem como
do funcionamento dos cursos de graduação e
pós-graduação, visando ampliar o número de
alunos interessados no ingresso às instituições.

São as denominadas “Feiras das Profissões”,

muito úteis na disseminação e na consolidação

da imagem das universidades. Pode ser também um evento aberto a um grande
público, com a finalidade de comercialização imediata de produtos e/ou serviços.

Utiliza-se a estrutura de Stands. Geralmente, as feiras costumam ser associadas a
Congressos, em forma paralela.

Dois exemplos para estudantes:
 Feira do Estudante – Expo CIEE, é uma iniciativa do Centro de Integração

Empresa-Escola (CIEE). É a maior mostra de inclusão, capacitação e informação

profissional do País. Os estudantes se cadastram para oportunidades de estágios
de aprendizagem, para participar de oficinas de capacitação e simulações de
dinâmica de grupo, para processos seletivos, entre outras atrações. A entrada é
gratuita.

 Salão do Estudante - É a maior feira de cursos no exterior do Brasil. É possível

conhecer as melhores instituições de ensino do mundo e descobrir centenas de
cursos locais e no exterior, e ainda conta com a presença de representantes e
especialistas educacionais para tirar todas as dúvidas dos visitantes.
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3.6. Mesa Redonda
Numa

mesa-redonda

é

(coordenador/mediador/presidente)

que

imprescindível a presença de uma pessoa
preparará, guiará e fará a orientação da
discussão para que o evento não fuja do

tema principal. Para isso, o mediador
poderá criar regras que serão expostas no

início e seguidas durante o debate. Além do coordenador, participam também da
mesa-redonda, de quatro a oito pessoas (normalmente especialistas da área em

questão que possuem diferentes pontos de vista sobre o mesmo assunto) que se

sentam sem semicírculo e debatem sobre o assunto. Este evento é dividido em dois
momentos:

 Primeiro momento - Cada participante tem um tempo limitado para expor seus
argumentos;

 Segundo momento - Os participantes debatem entre si e o público poderá
encaminhar perguntas ao moderador que as questões aos participantes para que
estes possam responder as dúvidas dos ouvintes.
3.7. Palestra
Uma pessoa, conhecida como palestrante,

se propõe ou concorda em levar aos ouvintes o

seu conhecimento, a sua experiência ou o seu

entendimento sobre determinado assunto. Não
existe uma regra fixa quanto ao tempo de
duração

e

a

participação

do

público.

Normalmente, realiza-se no intervalo de 30 e 60

minutos, com ou sem perguntas durante a exposição. O comum é que perguntas
ocorram após o término da palestra.

Pode-se organizar um ciclo de palestras, tanto pode ser para um assunto

desdobrado em várias apresentações, como vários assuntos que se complementam.
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Igualmente, pode ser ministrado por um ou vários palestrantes, especialistas no
assunto.

Essa tipologia pode ser aplicada na recepção de calouros, com temas ligados

à área e/ou motivacionais que vão contribuir tanto para o desenvolvimento
acadêmico como profissional e pessoal.

Um exemplo de palestra é na Faap – Fundação Armando Alvares Penteado

que desenvolve o projeto Pop-up Meeting, pequenos encontros espontâneos, sem
aviso prévio, que coloca os participantes em contato com importantes nomes do
mercado para conversar sobre temas emergentes. A proposta é promover

encontros, aprimorar o conhecimento e networking. A instituição disponibiliza um

cadastro no site da Fundação onde alunos, ex-alunos e público externo para
conhecimento e participação gratuitamente.
3.8. Seminário
Reunião na qual “semeiam-se” ideias. O

objetivo

é

determinados

suscitar
temas,

o

até

debate
então

sobre

pouco

estudados. Caracteriza-se pela exposição de
um orador seguida de debate com o auditório.

O evento é informativo e mais focado,

porém parcial. A informação tem normalmente

uma única fonte – o orador ou expositor – e, por consequência, pode apresentar
certo viés. Usualmente, o orador é um guru ou expert no assunto que está sendo
exposto.

A dinâmica do seminário divide-se em três momentos:
 Exposição – Alguém, previamente escalado, realiza uma pesquisa e leva sua
contribuição para o grupo;

 Discussão - O assunto em pauta é debatido e detalhado em todos os seus
aspectos;

 Conclusão – O coordenador, polarizando as opiniões dominantes, propõe as
recomendações finais do seminário à aprovação do grupo.
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3.9. Painel
Evento caracterizado por um

grupo de apresentações, no qual um
orador

e

até

quatro

panelistas

explanam um tema predeterminado,
orientado por um moderador. Sua
organização
conhecer

o

permite
tema

e

à

plateia

participar

perguntando e discutindo pontos de
interesses comuns. É dirigido para

oferecer o panorama de uma situação ou assunto e como forma de apresentação de

trabalho em equipe, colaborativo, em sala de aula de cursos de Graduação ou PósGraduação.

Uma equipe comporá o painel, as demais comporão o auditório. O

moderador, escolhido pela equipe, coordenará o painel, estabelecendo a agenda do

dia, referente ao tempo de apresentação de cada componente da equipe,
formulação de uma questão para ser discutida no painel (aberta ou não ao auditório)

e abertura de tempo para participação das demais equipes que compõem o
auditório.

Há três tipos de painel:

 A exposição - Cada componente da equipe de panelistas apresenta sua síntese

sobre o tema, o moderador faz um resumo encadeando as diversas sínteses e
abre tempo para o auditório;

 As visões conflitantes - Duas equipes, com visões antagônicas, participam do
painel, o moderador gerencia as discussões entre as duas equipes;

 A interrogação - duas equipes participam, uma com a função de questionar e
outra com a função de responder sobre o mesmo tema, o moderador gerencia o
tempo de perguntas e respostas.

Na dinâmica do painel, o moderador inicia apresentando aos panelistas e ao

auditório, as regras de apresentação, lembra o tema, apresenta os componentes do

painel e recomenda a não participação do auditório nessa primeira etapa. Na
sequência, o moderador apresenta uma questão estimuladora ou orienta a
apresentação das sínteses de cada componente do painel. O moderador encerra a
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primeira etapa e abre a segunda etapa dando cinco minutos para que o auditório se
prepare para as perguntas aos panelistas. Passados os cinco minutos, oferece a

palavra ao auditório. No auditório, cada equipe escolhe a pergunta para apresentar
aos panelistas entre aquelas que já estão preparadas. As perguntas são

apresentadas verbalmente ou por escrito e os panelistas respondem, podendo ou
não haver réplica e tréplica. O moderador encerra o painel fazendo um resumo das
conclusões e agradecendo aos participantes.
3.10. Recepções de Calouros
A recepção dos calouros e os eventos

referentes aos cursos dessa instituição são parte
ainda dos rituais acadêmicos.

Anualmente, os alunos recém-aprovados nos

vestibulares são recebidos pelos veteranos, em um

dos ritos mais esperados pelos universitários.

Fazem parte da programação, as visitas pelas dependências do campus, as
gincanas para integração dos alunos, os rostos pintados e o trote solidário.

Cada curso dessa instituição promove durante todo ano, eventos como:

simpósios, semanas, conferências, congressos que têm como finalidade, a
discussão de temas e assuntos específicos às respectivas áreas. Além de palestras
e confraternização entre “bixos” e veteranos.

Trote Violento (Opcional) ficou marcado como símbolo de violência e

humilhação no “ritual de passagem” da vida estudantil para a acadêmica.
Raspar a cabeça dos calouros, sujá-los com tinta e fazê-los dançar ou andar de

mãos dadas, parece ser inofensivo. E é, desde que seja opcional. Ou seja, o calouro

só participa se quiser. Mas, infelizmente, essa não é a realidade. O que vemos é a
participação compulsória desses jovens, que, acuados, temem represálias dos
veteranos, caso se recusem a ser “trotados”. O álcool é constante nesses rituais,

onde os bixos são forçados a ingerir cerveja, uísque, entre outras bebidas, até
ficarem completamente bêbados.
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3.11. Teses
O

momento

das

defesas

de

teses

e

dissertações é sem dúvida um dos mais antigos e
tradicionais

eventos.

Trata-se

de

quando,

formalmente, o mestrando ou o doutorando submete
sua pesquisa científica a uma banca examinadora
composta por professores especialistas no tema e

portadores da titulação mínima de doutor. Cada examinador dispõe de 30 minutos
para fazer a crítica do trabalho e o candidato usufrui de igual tempo para responder.
Da resposta pronta, cabal e convincente do candidato a todas as argumentações,

depende a sua aprovação no exame e o prosseguimento de sua carreira acadêmica.
Trata-se de um momento de muita tensão para o candidato, mas que quase sempre

acaba bem, já que o orientador do trabalho só o libera para a defesa quando está
certo de que a pesquisa tem qualidade para ser aprovada pelos seus pares.
3.12. Trabalho de Graduação
O Trabalho de Graduação (TG), constitui numa

atividade científica da graduação, de sistematização do

conhecimento sobre um objeto de estudo ou problema
relacionado ao curso. Deve ser desenvolvido mediante

orientação e avaliação docente, cuja exigência é um
requisito essencial e obrigatório para integralização

curricular. Nessa instituição, no ano de 2016, foi aprovado para o curso de eventos,
o TG apresentado na prática, ou seja, o projeto real.
3.13. Encontro de Tecnologias
É um evento anual que nessa instituição ocorre

no mês de outubro e possui duração de três dias. Ele é
organizado pelas turmas do Curso Superior de
Tecnologia em Eventos, quando estes estão no quarto
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e quinto semestre. O objetivo deste evento que conta com palestras de diversos

profissionais, é bate-papos e vivências relacionadas às futuras atividades exercidas

pelos profissionais que se formarão na Fatec Ipiranga. Outro propósito é fazer a

interdisciplinaridade e integração entre todos os cursos que são oferecidos pela
unidade. As atividades acontecem no auditório, nos três turnos de aulas. O tema a

ser abordado a cada ano é escolhido, conforme o interesse dos alunos e o quanto
ele está sendo veiculado e comentado nos últimos meses.
Os temas abordados nos anos anteriores foram:
 2010- I Semana da Tecnologia Fatec Ipiranga: Marketing, Gestão, Realidade
Aumentada e Programação;

 2011- II Encontro de Tecnologia: Desafio das Grandes Cidades;
 2012- III Encontro de Tecnologia: Sustentabilidade;
 2013- IV Encontro de Tecnologia: Mídias Móveis;

 2014- V Encontro de Tecnologia: Empreendedorismo;

 2015- VI Encontro de Tecnologia: Cidadania e o Transformador Social.
3.14. Diretório Acadêmico
O Diretório Acadêmico Sete de Setembro,

conhecido também pela sigla D.A.S.S., fundado em

30 de janeiro de 2014, é uma associação de direito

privado, constituída por tempo indeterminado, sem
fins econômicos, de caráter organizacional,

filantrópico, assistencial, promocional, recreativo e educacional, sem cunho político

ou partidário, com a finalidade de atender a todos que a ela se dirigirem,

independente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença religiosa. O

Diretório Acadêmico Sete de Setembro reconhece a União nacional dos Estudantes

(UNE), a União Estadual dos Estudantes de São Paulo (UEE), e o Diretório Central
dos Estudantes FATEC (DCE FATEC) como entidades legítimas de representação

dos estudantes, nos seus respectivos níveis de atuação, reservando, face a elas,

sua autonomia. No desenvolvimento de suas atividades, a Associação observa os

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e
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da eficiência, com as seguintes finalidades:
 Representar os estudantes da Faculdade de Tecnologia Ipiranga;
 Incentivar a prática esportiva dos estudantes;

 Representar e lutar pelos interesses dos alunos, membros associados e da
sociedade, sempre com o ideal democrático e com o correto senso de justiça;

 Incentivar e aperfeiçoar a prática voluntária à pesquisa científica e das condições
de ensino, interna e externa à Faculdade de Tecnologia Ipiranga e o
desenvolvimento desportivo, cultural e político de seus associados;

 Contribuir para a integração dos seus associados e comunidade nas atividades
culturais, econômicas, desportivas, profissionais e sociais;

 Viabilizar a integração e recrutamento de novos colaboradores;

 Incentivar e conscientizar os estudantes às práticas sustentáveis em prol ao meio
ambiente e questões sociais;

 Assistir a organizações ou indivíduos, cujas atividades relacionam-se com seus
objetivos;

 Firmar convênios, intercâmbios estrangeiros, bem como filiar-se ou integrar-se
aos quadros destas mesmas entidades.
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4. O MESTRE DE CERIMÔNIAS: POSTURA, PERFIL, TAREFAS, BARREIRAS E
PERFORMANCE

4.1. Postura e Comportamento de um mestre de cerimônias
O mestre de cerimônias é o responsável por conduzir

o evento sob orientação do cerimonial. Ele é quem liga o

público ao anfitrião, por isso é preciso ter habilidade para

chamar a atenção de todos sem aparecer, ou seja,
entendendo que o evento não é dele e nem para ele. O
profissional deve saber transmitir que tem conhecimento

sobre o assunto, estudou muito e tem plena capacidade de

transferir tais conhecimentos naquele momento. Também é

necessário deixar claro que um bom cerimonialista pode ser considerado uma peça
chave para que o evento seja um sucesso marcante para as pessoas que o assiste.

É preponderante em um mestre de cerimônias ter atitude confiante e calma,

organização pessoal, uso correto do microfone e conhecimento das partes que
compõem uma solenidade. São comportamentos desejáveis do profissional, ater-se

à pauta, não promover acréscimo de informações ou destaques de pessoas e trajarse convenientemente para o tipo de solenidade em que vai atuar.
4.1.1.

Algumas atitudes esperadas de um mestre de cerimônias

 Ser discreto;

 Possuir boa dicção, rico vocabulário, tom coloquial da voz e
ótima leitura;

 Ter bom senso nas tomadas de decisões;

 Conhecer as formas de tratamento, vocativa e abreviaturas;
 Saber vestir-se adequadamente a ocasião;
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 Possuir expressões corporal e facial corretas e adequadas à situação vivenciada;
 Ater-se à pauta e cronograma do evento;

 Saber trabalhar em equipe, ter um bom convívio com todos.
4.1.2. Postura

A postura adequada, além de transmitir uma imagem de

credibilidade,

segurança

na respiração e projeção de voz.

e

autocontrole,

ajuda

Veja o que o mestre de cerimônias deve fazer para que

a postura não distraia a plateia e sim reforce as informações:

 Colocar-se de frente para o público, sem tencionar ombros e pescoço;

 Ficar com a coluna ereta e os pés ligeiramente afastados para garantir equilíbrio;
 Movimentar-se com naturalidade, sem balançar o corpo de um lado para outro;

 Deve-se manter as mãos na altura da cintura, movimentando-as de forma a
reforçar a mensagem;

 Evitar: pressionar uma mão contra a outra, colocar as mãos nos bolsos ou deixar
os braços cruzados ou “soltos”.
4.1.3. Dicção
Pronunciar bem as palavras significa expressar-se

de modo claro, correto e preciso. A pronúncia depende

do modo como a voz é articulada. Durante a fonação, a

abertura da boca e da posição da língua dão forma às
palavras e controlam o ritmo e a modulação.

Para que as palavras sejam articuladas claramente, tomar os seguintes

cuidados:

 Não fale depressa;

 Abra bem a boca, especialmente na pronúncia das vogais;
 Faça pausas curtas entre frases;

 Enfatize palavras que mereçam destaque;

 Pronuncie todos os sons de uma frase (não omita parte das palavras);
 Pratique a expressão verbal em frente do espelho.
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4.1.4. Oratória
Oratória é a arte de falar em público de forma

estruturada e deliberada, com a intenção de informar,
influenciar, ou entreter os ouvintes. Refere-se ao

conjunto de regras e técnicas adequadas para
produzir

e

apresentar

um discurso e

apurar

as

qualidades pessoais do orador. Surgiu na Sicília no

século V a.C., e foi criada para os advogados na época, que agiam para rever os
bens e as propriedades de seus clientes tomadas pelos tiranos.
Compõem a oratória:
 A forma como o orador se apresenta;
 Sua postura;

 Sua imagem;

 O poder de argumentação.
Tudo isso contribui para convencer ou não o interlocutor.
4.1.5. Contato Visual

Um

dos

aspectos não

verbais

essenciais

durante uma apresentação em público é o contato
visual com os receptores. Olhar para cima, para baixo,

“para o horizonte” ou para a tela pode transmitir uma
imagem de nervosismo, insegurança ou até mesmo de

desconhecimento do assunto. Olhar fixamente para

somente uma pessoa pode causar constrangimentos. O ideal é distribuir o
olhar igualmente entre todos os participantes, de forma natural e interativa. Assim,

além de chamar e manter a atenção das pessoas, o apresentador consegue verificar
a reação da plateia e obter um feedback sobre o andamento da apresentação.

Portanto, durante a apresentação, procure visualizar todos os presentes. Perguntese sempre: “Consigo ver a plateia? ”
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4.2. Perfis

Falar bem e saber argumentar são quesitos fundamentais para os

profissionais de hoje e podem ser aprendidos e aperfeiçoados através de estudo e

prática. A imagem que o apresentador transmite para a plateia é constituída por
meio de elementos da comunicação verbal e não verbal, como vocabulário, tom de
voz, postura, gestos, olhar. Cada característica de linguagem do apresentador passa
uma impressão para o público.

4.2.1. Característica Agressiva

Voz - Tom alto, arrogante, insolente, autoritário, superior;
Postura - Linguagem corporal intimidativa;

Estado emocional - Nervoso, rígido, firme, impaciente;

Expressão corporal - Olhar fixo no outro, mãos na cintura,
batidas de pé, dedos em riste.
4.2.2.

Característica Passiva

Voz - Tom baixo, manso, tímido, voz trêmula, ansioso,
angustiado e inseguro;

Postura - Linguagem corporal de submissão;

Estado emocional - mostrando insignificância;

Expressão corporal - Olhar baixo, vergado, ombros caídos,
mãos nos bolsos.
4.2.3.

Característica Assertiva

Voz - Tom firme, seguro, confiante, modulado, relaxado e
calmo;

Postura - Descontraída e relaxada com movimentos
abertos;

Estado emocional – Demonstrando naturalidade, bem
posicionado e autoconfiante;

Expressão corporal - Olhar firme, corpo ereto e bem distribuído.
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4.3. Tarefas

O mestre de cerimônias precisa estar ciente de tudo o que acontece no

evento, além das roupas adequadas e atitudes de comportamento esperada, é
necessário que ele também cumpra algumas obrigações. Entre elas estão:

 Manter o evento fluindo e fazer a ponte entre as partes: Estar sempre bem
informado sobre toda a programação do evento;

 Garantir a pontualidade do evento;

 Saiba o que esperam de você: O mestre de cerimônias precisa saber se
comunicar com o grupo, deve estar pronto para improvisar caso necessário para
que possa reagir de forma eficiente a qualquer situação que venha a surgir;

 Faça a pesquisa necessária: Comunique-se com os palestrantes para descobrir
algumas informações essenciais sobre eles, descubra a pronúncia correta de seu
nome, e se prepare para a apresentação deles;

 Seja organizado: Leia com atenção toda a programação da cerimônia, planeje um
roteiro e memorize-o;

 Fique calmo: Mantenha a calma e a compostura mesmo que algo saia do padrão,

encontre um ponto fixo para olhar durante a apresentação caso tenha dificuldade
para falar olhando para o olho das pessoas e diminua o ritmo da fala, para que
você não se atrapalhe e as pessoas entendam o que você está passando a elas;

 Prepare a abertura do evento: Apresente o evento e dê boas-vindas aos
convidados, identifique os grupos principais da plateia e os recepcione
individualmente;

 Apresente os oradores: O mestre de cerimônias deve apresentar os oradores que
entram no palco, deve-se prestar atenção, pois quanto maior a relevância do

palestrante mais personalizada deve ser sua apresentação, incentive a plateia a
bater palmas até o palestrante chegar ao microfone, e quando ele encerrar a fala

mais uma vez convide a plateia a bater palmas até que ele saia do palco e
chegue ao seu assento. Caso o palestrante demore

muito, não tenha receio de avisá-lo de seu tempo
estipulado;

 Encerre o evento: O encerramento deve ser

animado como na abertura, porém ainda formal, e o
mestre de cerimônias deve agradecer a todos pela
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presença, agradecer aos palestrantes e aos patrocinadores, caso tenha, e fazer o
encerramento da cerimônia.
4.4. Tipos
4.4.1. Porta-voz

É um dos tipos de mestre de cerimônias que não precisa

necessariamente realizar seu trabalho em uma solenidade.

Representa a palavra de uma autoridade institucional, e fala
em nome dela.

4.4.2. Ring Anoucher
Figura

do

mestre

de

cerimônias

utilizada

espetáculos esportivos, em especial nas lutas de boxe.
4.4.3. Locutor
Trata-se

na

realidade,

de

um

nos

pseudo-mestre

cerimônias, pois não aparece, mas faz apenas anúncios.

de

4.4.4. Apresentador

Também faz as vezes de mestre de cerimônias e apresenta, em geral,

desfiles, produtos, serviços, lançamento de marcas, grifes e programas de TV.
4.4.5. Arauto

Figura típica na antiguidade, que saía à frente dos

cortejos reais, anunciando a passagem de uma autoridade.

Seu trabalho, na essência, é uma das tarefas do mestre de

cerimônias, anunciando e proclamando os ordenamentos

reais em praça pública, após o toque de clarins, chamando a
atenção do povo.
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4.4.6. Onbusdman

Representante de uma instituição, cuja função é receber

reclamações da população. Em reuniões, assume de certa
forma o papel de mestre de cerimônias, sem sê-lo.
4.5. Barreiras

Muitas pessoas acreditam que se memorizarem suas apresentações, palavra

por palavra, irão obter melhor desempenho diante da plateia. Porém, essa estratégia
não é eficaz.

Ao decorar a apresentação, o orador fica preso a determinadas palavras ou

expressões, e quando uma delas não lhe vem à mente, o orador se sente inseguro,
“perdido”

e

nervoso.

Essa

situação

desagradável

pode

desestabilizar

o

apresentador, ou até mesmo impedi-lo de prosseguir. Uma boa maneira de se
preparar para uma apresentação é ensaiar várias vezes, usando palavras diferentes,
sem perder a ideia central.

O uso de um roteiro é uma estratégia ótima. Repita a mensagem, a partir do

roteiro, discorra sobre ela até que cada assunto seja totalmente explorado, pois isso

irá garantir um leque de possibilidades. Assim, se por acaso você se esquecer de

uma palavra, você conseguirá lançar mão de outras. A comunicação congruente é

aquela em que corpo, a voz e a fala transmitem a mesma ideia. Para se comunicar
dessa forma, o apresentador deve tomar alguns cuidados e evitar barreiras.
4.5.1. Barreiras corporais

Gestos inadequados como: colocar a mão no bolso, passar a mão no cabelo,

ajeitar o punho da camisa, coçar o nariz, manipular objetos que não estão no
contexto (como por exemplo, apertar canetas ou dobrar papéis).
4.5.2. Barreiras verbais

Vícios de linguagem como: “né”, “tá”, “então”, “ã”. Vocabulário inadequado

com palavras de baixo calão, uso de gírias e termos técnicos que não são de

conhecimento da plateia. Ironicamente, na maioria das vezes, essas barreiras são
imperceptíveis ao apresentador. Assim, o treino diante do espelho e a filmagem da
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apresentação se tornam estratégias válidas para melhorar o desempenho do orador.

Durante as apresentações, muitas vezes, o orador se depara com participantes
hostis. Isso também pode causar no orador a sensação de incapacidade, o que
muitas vezes prejudica o desempenho geral da dicção.
4.5.3. Pessoas hostis, como tratar

Mantenha-se calmo, aja com cautela e não demonstre reações emocionais

impetuosas. Os receptores valorizam o emissor quando
percebem que este os respeita, compreende, demonstra
sinceridade e senso de justiça, sem perder o controle da

situação. Evite mostrar-se superior aos demais, mantenha
postura serena. É importante focar a atenção nas palavras

que serão utilizadas e demonstrar firmeza, a fim de
transmitir credibilidade ao grupo.

4.5.4. Hábitos Prejudiciais

Alguns hábitos são prejudiciais para a voz e devem ser evitados,

principalmente, nas situações em que as pessoas precisam falar por tempo
prolongado, como durante uma apresentação em público.

Saiba o que deve ser evitado para manter a voz saudável:
 Ambientes com ar condicionado;

 Bebidas muito quentes ou muito frias;
 Mudanças bruscas de temperatura;

 Bebidas e alimentos derivados de leite;
 Pigarros;

 Bebidas alcoólicas;

 Pastilhas mentoladas;
 Cigarro;
 Gritos;

 Ruídos.

Se tomarmos esses cuidados no dia a dia, evitaremos esforço vocal e

rouquidão.
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4.5.5. Ruídos

O ruído é o conjunto de sons produzidos ao mesmo tempo em um

determinado ambiente. Em locais de trabalho o ruído pode gerar incômodo, irritação

e interferir negativamente na concentração das pessoas. Quando o ruído de um

ambiente é muito elevado, ele pode prejudicar o aparelho auditivo dos profissionais.
Além disso, a voz também sofre prejuízos, pois em lugares barulhentos as pessoas
tendem a falar mais alto e abusar da voz. Falar em uma intensidade acima da usual

força e agride as pregas vocais, podendo causar dores de garganta, rouquidão e,
em casos mais extremos, a “perda da voz”. Por isso, a diminuição do ruído no
ambiente de trabalho garante a saúde auditiva e também a saúde vocal.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a perda auditiva induzida

pelo ruído é a terceira causa, entre os fatores ocupacionais, que mais gera
incapacidade laborativa. Os níveis de ruído no ambiente de trabalho muitas vezes

estão acima do limite tolerável, podendo causar danos à audição. Veja abaixo os

níveis de ruído a que estamos expostos no nosso dia a dia e o tempo máximo de
exposição a cada um deles:

Figura 1: Tabela de Decibéis (Fonte: Falar em público)
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4.6. A apresentação

Para elaborar uma boa apresentação é preciso um planejamento criterioso,

que vai desde a escolha do tema até a exposição do conteúdo para o público.
Durante esse processo, alguns cuidados devem ser tomados.

4.6.1. Seleção das ideias

Faça um brainstorming sobre o tema e depois selecione as

principais ideias, colocando-as em uma ordem lógica, permitindo
uma boa transição entre elas.

4.6.2. Elaboração do conteúdo teórico

Prepare o que irá falar em cada momento, priorizando as ideias

centrais. Seja claro, conciso, e ordene as ideias. Faça uma boa introdução e uma
boa conclusão.

4.6.3. Seleção do conteúdo visual

Escolha as ferramentas e recursos que serão

utilizados, como por exemplo: Power Point, Prezi, KeyNote,

Flip-Chart. Lembre-se de que as informações são melhor
absorvidas quando transmitidas verbalmente e visualmente.
4.7. A performance do Apresentador
Ensaie

diversas

vezes

para

adquirir

segurança,

considerando

a

comunicação verbal e não verbal: linguagem, postura, gestualização, distribuição
do olhar. Cronometre seu tempo.

4.7.1. Introdução da Apresentação

A introdução de uma apresentação precisa ser elaborada e ensaiada

com cuidado. Isso porque, se a mensagem não se mostrar interessante desde
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os primeiros minutos, dificilmente o público irá acompanhá-la até o fim. É essencial
captar a atenção neste momento.

Por isso, veja algumas dicas para realizar uma boa introdução:
 Demonstre motivação e preparo - Oradores “desanimados” ou que demonstrem

certo despreparo vão passar uma imagem negativa. Por isso, desde o início,

atente-se para seu tom de voz e suas expressões faciais. Demonstre entusiasmo
e envolvimento com o assunto;

 Não desvalorize sua apresentação - Não use frases negativas como: “o assunto é

muito difícil”, “não tive tempo de me preparar”, “vou improvisar”, “desculpem pela
bagunça” etc.;

 Seja breve na introdução - Inícios muito longos cansam e podem confundir tanto a

plateia quanto o próprio orador. Por isso, seja direto e deixe claro qual é o objetivo
da apresentação.

4.7.2. Encerramento do Cerimonial

Muitas pessoas dão importância somente à

condução dos primeiros minutos da apresentação
e se esquecem de que a conclusão deve ser

igualmente relevante e envolvente. Bons oradores

não deixam o nível de atenção da audiência cair e
conseguem manter o interesse pela mensagem até

o minuto final – mesmo nos assuntos mais densos.

Por isso, prepare a sua conclusão com base nas seguintes etapas:
 Revisão - É preciso dar sinais aos ouvintes de que a apresentação está no fim.
Por isso, verbalize que está prestes a concluir a ideia e revise (em tópicos, de
forma rápida) os principais pontos que foram abordados;

 Fechamento - Deixe uma mensagem final que atenda os objetivos iniciais da

apresentação (citados na introdução). Se for o caso, aponte os próximos passos
ou trabalhos futuros;

 Perguntas - Se for pertinente, abra espaço para perguntas. Durante a preparação

da apresentação, antecipe os pontos que podem ser levantados neste momento e
prepare possíveis respostas para evitar situações desconfortáveis ou delicadas;
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 Despedida - Agradeça pela atenção e se despeça. Não finalize com frases vazias:

“É isso”, “Era só o que eu tinha para dizer”, “Não sei se fui claro, mas termino
aqui”, “Meu tempo acabou” etc.
4.7.3. Recursos materiais

O Power Point é o programa mais

usado em apresentações em público. No
entanto, muitas pessoas acabam ficando

“dependentes” dessa ferramenta. Um bom
apresentador usa diferentes tipos de
recursos,

levando

sempre

em

consideração o contexto da apresentação:

público-alvo, local, duração e objetivo. Da mesma “família” do Power Point, explore
outros programas como Prezi e Google Presentation (Google Docs.) que oferecem

ferramentas diferentes. Vídeos e áudios também podem ser úteis se a sua intenção
for dar exemplos. Além disso, o uso de folhetos, flip-chart, modelos ou objetos,

aplicados de forma criativa durante a apresentação, facilitam o público a visualizar e
reter as informações transmitidas. Durante apresentações, explore todas as faces da
mensagem e inove nos recursos visuais.

4.7.4. Exercícios físicos e respiratórios

Exercícios de alongamento e relaxamento

cervical ajudam no preparo da postura e da voz

para apresentações em público. Por aliviar a
tensão muscular nessa região, os exercícios

ajudam a controlar o nervosismo e a aquecer a
voz.

Para relaxar a região cervical, realize os

seguintes movimentos de pescoço e ombros (repetir cada exercício 10 vezes):
 Incline o pescoço para os dois lados alternadamente e lentamente;
 Rode o pescoço para os dois lados alternadamente e lentamente;

 Incline o pescoço para frente e para trás alternadamente e lentamente;

51

 Rode os ombros para frente e para trás;
 Levante, segura e solte os ombros.

Não se esqueça de realizar esses exercícios no máximo 10 minutos antes de

sua apresentação para que eles tenham efeito!

Uma boa apresentação em público começa com uma boa respiração. Em

momentos de tensão e nervosismo, é comum acelerarmos o ritmo da respiração,
comprometendo a clareza da fala. Esse é mais um dos efeitos do aumento da
adrenalina.

Por

isso, faça

respiração

diafragmática,

respire

profunda

e

lentamente alguns minutos antes da apresentação para aliviar a tensão e eliminar o
excesso de adrenalina do organismo. Esse exercício oxigena o cérebro, ajuda na
concentração e faz com que o apresentador consiga “colocar as ideias no lugar”.

O controle respiratório deve se manter durante a apresentação para evitar

que a voz saia trêmula e embargada. Por isso, atente-se à sua forma de respirar e
aplique as dicas apresentadas. Uma respiração controlada garante tranquilidade e
confiança.

Você sabia que o medo de falar em público só não é mais forte do que o

medo de morrer? Essa foi a conclusão de uma pesquisa realizada pelo jornal

inglês Sunday Times a partir de 3 mil entrevistas. É natural sentir certo desconforto
ao falar diante de um grupo. Nessa situação, há aumento na liberação de
adrenalina, como sinal de alerta para o organismo. Mas, se você estiver bem
preparado, poderá transformar o nervosismo em energia positiva.

Algumas estratégias podem ajudá-lo a se sentir mais seguro e confiante para

transmitir a mensagem de maneira eficaz:

 Acalme seus pensamentos e coloque foco na respiração;

 Faça exercícios simples de relaxamento minutos antes de se apresentar;
 Conheça bem o público;

 Prepare e releia o material da apresentação com
antecedência;

 Grave sua apresentação, ouça e faça mudanças
se for preciso;

 Ensaie sua apresentação em frente ao espelho;
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 Pense nas perguntas que podem surgir e antecipe as respostas;
 Pratique, pratique, pratique.

Somos extremamente dependentes da voz no ambiente profissional. Engana-

se quem imagina que são só professores, cantores ou atendentes de telemarketing

que a usam como instrumento de trabalho e que, portanto, são os únicos que devem
tratá-la de maneira mais cuidadosa.

Na sua rotina, por exemplo, você deve participar de reuniões e conferences

call, fazer apresentações em público, negociar pessoalmente ou por telefone,

orientar equipes, dar entrevistas à mídia, etc. Em qualquer uma dessas situações, a
voz é usada. Mas só percebemos a importância desse instrumento de comunicação
quando ele é afetado de alguma forma.

A voz bem cuidada se torna muito mais atraente e cativa aos ouvintes, por

isso, vale adquirir bons hábitos de higiene vocal e incorporá-los ao dia a dia a fim de
mantermos uma voz agradável e saudável. A voz é o som produzido pela vibração

das pregas vocais durante a passagem de ar, que vem dos pulmões. Portanto, a boa
voz começa com a boa respiração.

4.7.4.1. Respiração antes da apresentação

 Respire profunda e lentamente alguns minutos, para aliviar a tensão;

 Inspire pelo nariz profunda e lentamente. Dê uma pausa (6 segundos). Expire
pelo nariz, suave e lentamente (de modo mais prolongado possível);

 Inspire pelo nariz profunda e lentamente. Dê uma pausa (6 segundos). Expire
pela boca emitindo um “A” sonoro.

4.7.4.2. Respiração durante a apresentação

 Evite inspirar exclusivamente pela boca ou pelo
nariz. Use as duas vias, alternadamente;

 Inspire de forma rápida e silenciosa;

 Não fale frases muito longas sem respirar entre
elas;

 Não acelere muito o ritmo de fala, para não cansar
ou sentir falta de ar.
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Os alimentos cítricos ajudam na limpeza e hidratação das pregas vocais.

Assim como a maça, esses alimentos possuem ação adstringente, além de deixarem

a saliva mais fina. A acidez destes alimentos auxilia no processo de absorção do
excesso de muco nas pregas vocais evitando, assim, aquela sensação de secreção
acumulada na garganta.

Na tentativa de desobstruir a garganta, muitas pessoas tossem ou pigarreiam

com força, sem saber que estão prejudicando a saúde vocal. Portanto, incorpore

alimentos ou bebidas cítricas nas refeições que antecedem uma apresentação oral.
Uma limonada ou um suco de laranja não muito gelados são uma boa pedida.
4.8. Cursos disponíveis

Existem inúmeros cursos para quem pretende se tornar mestre de cerimônias.

O SENAC oferece o curso “Mestre de cerimônias: Técnicas de apresentação de
eventos", com o objetivo de capacitar o profissional a conduzir eventos públicos,

empresariais ou sociais, mobilizando técnicas de apresentação, postura e recursos
vocais, respeitando as características e normas básicas dos diferentes cerimoniais e
protocolos. Já o Instituto Sólida também possui o curso de mestre de cerimônias
“fundamentado na Oratória Grega e na prática Cerimonial que utiliza conhecimentos
da Filosofia, Comunicação, Psicologia e do Teatro".
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5. CONVITES E TRAJES
5.1. Convites
Todo convite é o espelho da organização ou

da instituição que expede, portanto deve-se primar
pelo rigor do objetivo, da redação estética, da boa
qualidade do papel e, principalmente, pelo prazo
(antecedência que respeite a agenda do convidado).

A expressão “tem a honra” é utilizada quando

o convite partir de instituições, organizações e empresas.
Já a expressão “tem o prazer” é utilizada para o evento na própria casa,

instituição, organização ou empresa.

Na redação e na escolha de formato de um convite são permitidas todas as

liberdades em função do tipo de evento, mas todas as dúvidas devem ser
respondidas, seja por quem convida ou pelo convidado. Por exemplo:
 Motivo, tipo de evento, horário e local;

 Data (em convites formais usa-se escrevê-la por extenso, como por exemplo,
“sete de setembro de 2001”)

 Traje (para civis) e uniforme (para militares);

 R.S.V.P. (sigla da frase em francês “Rénpondez s’il vous plaît”, que significa
“responda, por favor”);

 Número de telefone para confirmar a presença (que deverá ser atendido por uma
pessoa previamente preparada para responder a qualquer dúvida do convidado).

Em recepções mais formais, é possível fazer um convite impresso, do mais

simples ao mais sofisticado, mas não é uma regra, vai do gosto de quem está
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recepcionando. Entretanto, para casamentos e formaturas, é indispensável o convite
impresso, com data, hora, local e traje adequado.

Para que os convites entregues ao convidado causem uma boa imagem siga

essas dicas:

 Eventos na mesma cidade, mandar com protocolo de recebimento, o convite

deverá ser endereçado à mão e entregue por empresas especializadas. Em
outras cidades, países, o convite deverá ser enviado por correio;

 Etiquetas emitidas por computador podem ser utilizadas por eventos corporativos
não formais;

 O remetente deve constar no convite quando não entregue pessoalmente;

 Forma de tratamento, indicação do cargo é exigido para qualquer convite
profissional ou governamental.

5.1.1. Período para o envio de convites
O prazo para entrega de convites pode

variar e depende muito do tipo de evento. Exemplos:
 3 dias de antecedência - Reuniões informais;

 1 semana de antecedência - Jantares mais
íntimos;

 15 a 20 dias de antecedência – eventos sociais e
festas;

 30 dias antecedência -

Eventos que exijam trajes especiais, gala, Black-tie,

presença de autoridades, palestrantes, conferencistas, solenidades.
5.2. Trajes

Deve-se tomar um cuidado especial na escolha do

traje a ser usado em qualquer ocasião, pois podem

representar até 75% da impressão que deixamos àqueles
que encontramos. Cada tipo de cerimônia exige um traje
específico, portanto os convidados precisam ficar atentos
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à tipologia do evento e observar se há alguma especificação quanto ao traje no
convite do evento. A roupa certa, no lugar certo e na hora certa, certamente dará a
cada convidado a dignidade desejada para a cerimônia em questão.

Ninguém gosta de sentir-se deslocado e nem estar vestido a mais ou a menos

de acordo com o tipo de cerimônia em que participa. Para evitar este tipo de

problema a maioria dos convites apresenta o tipo de traje para orientar seus
convidados.

5.2.1. Como escolher um traje

 Esteja sempre atento ao tipo de evento, para que sua roupa não seja muito
exagerada, nem muito inferior aos outros convidados.

 É preciso se vestir da maneira como gosta, se sentindo bem e seguro. Cuidado

com a moda, pois nem tudo que está na moda se adequa a todos os corpos. Leve
em consideração o seu tipo físico, sua idade e seu jeito.

 Suas roupas precisam variar de acordo com o lugar do evento, o horário, a
situação e a companhia. Com bom senso e bom gosto, é possível fazer uma
escolha correta.

 Tenha cuidado para que sua roupa não te faça parecer vulgar, tornando-se
deselegante.

 Não é errado nem feio repetir roupas, mas evite roupas muito chamativas pois
são mais marcantes. Dê um tempo de uma festa para outra, e se possível, use

quando os convidados forem diferentes. Mas caso não tenha outra maneira, não
há nada de errado.

Para desvendar os segredos do Dress Code ou código de vestimenta, confira

a lista dos trajes mais utilizados para homens e mulheres no cerimonial e eventos.
5.2.1.1. Traje Black-tie

É apropriado para jantares e festas mais formais, bailes de gala, atos solenes,

festas diplomáticas, entrega de prêmios e troféus importantes, concertos e peças de
teatro. É o chamado traje a rigor.
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 Para o homem: Tradicionalmente usado em cerimônias
formais, o smoking consta de um terno preto com gola
revestida de seda ou cetim, gravata
borboleta preta (Black tie), com faixa

preta, camisa branca, sapatos e meias
pretas. Uma variação desse traje é o

chamado Summer, que consiste em um traje com paletó

branco com lapelas de cetim gravata borboleta branca, calça
preta ou bordô, o que substitui o smoking preto.

 Para mulher: O traje utilizado é o Habillé − É o feminino do

black-tie, usado em jantares, coquetéis, casamentos após as 18 horas, óperas e

grandes comemorações. Trata-se de um vestido longo, e discreto, podendo ter
algum decote e bordados.

5.2.1.2. Traje de Gala (Fraque ou Casaca)

Gala ou rigor − É o traje de maior cerimônia, usado

em ocasiões especiais, como, por exemplo, na presença do

chefe de Estado, em embaixadas. Aconselha-se o uso da
casaca, traje de maior cerimônia, em eventos com a

presença de Chefes de Estado e Soberanos. Superior à
casaca estão apenas os trajes de corte, utilizados em

cerimônias em que se leva coroa,
manto, capa e espada ou cetro.

 Para o homem: A casaca é curta na frente e com abas
longas atrás. Deve ser usado com calças listradas de preto e
cinza (risca de giz), gravata borboleta, chapéu, camisa
branca social, luvas brancas de pelica e sapatos pretos de
cordão, sem verniz.

 Para a Mulher: Vestido longo, podendo ser bordado.
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5.2.1.3. Traje do Mestre de Cerimônias

Para o mestre de cerimônias, o traje deve ser impecável,

uma vez que sua aparência influenciará diretamente na

impressão que os convidados terão do evento como um todo.

Cabe a ele o bom senso de utilizar também as roupas
apropriadas para o tipo de evento no qual vai trabalhar. Seu

traje mostrará equilíbrio e adequação, ajudando na construção
da imagem, seja do homem seja da mulher, atestando a sua

competência profissional diante das inúmeras opções que existem para parecer
bem.

5.2.1.4. Traje do formando: Cerimônia Oficial de colação de grau
Na Cerimônia Oficial de colação de grau, os

formandos deverão trajar beca na cor preta, faixa na

cintura na cor do curso, e capelo, que é colocado na
cabeça na outorga de grau. Os Membros da Mesa de
Honra usarão beca na cor preta e faixa preta.

5.2.1.5. Traje para Equipe Operacional (Staff)
O traje para equipe operacional (staff) fica a critério

da instituição e deverá ser de acordo com a solenidade do
evento. Comumente usado roupas pretas, discretas para
identificar e diferenciar dos convidados.

5.2.1.6. Passeio completo ou social

É o tipo de traje que deve ser usado em eventos que exigem um maior

requinte, como jantares solenes, encontros com autoridades, coquetéis, casamentos
após as 18 horas, óperas e grandes comemorações.

 Para o homem: Traje de uma única cor (bege, cinza, marrom, azul, etc.) em tons
mais escuros (preto ou marinho) de acordo com a evolução do horário do dia.

59

Utilizar gravatas com estampas discretas e meias escuras, com camisas claras

podendo ser lisas ou levemente listradas. Os sapatos devem ser de couro e o uso

do colete é opcional. No caso dos homens, é necessário observar atentamente o
correto uso de cores escuras ou
claras.

 Para mulher: O vestuário feminino

poderá ser um vestido, porém

aceita inúmeras variações; bom
senso e critério devem nortear a
escolha.

Entre

as

opções,

vestidos clássicos e tailleur.
5.2.1.7. Traje esportivo

Os eventos nos quais se utilizam esse tipo

de traje são extremamente informais e dispensam
qualquer cerimonial mais rebuscado.

 Para homens: Bermuda, tênis, shorts, meia
branca, camiseta;

 Para mulheres: calça ou bermudas, leggings,

camisetas, tops, tênis com meias brancas ou
coloridas.

5.2.1.8. Passeio, esporte fino, tennue de ville ou traje de calle
pouco

É usado em eventos um
mais

formais,

como

vernissages, almoços, casamentos
pela

manhã,

lançamento

de

conferências,

produtos,

formaturas, teatros e concertos.

 Para o homem: Traje composto

de calça social, camisa clara, paletó ou blazer (podendo ser diferente da calça),

gravata e sapatos pretos. O blazer poderá substituir um terno à noite, porém
nesse caso, deverá ser de tom escuro.
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 Para mulher: Nessas ocasiões, pode-se utilizar um vestido curto, pantalonas, ou

tailleur preto fosco e sem bordados. A bolsa e sapatos podem ser esportivos. As
joias devem ser discretas.

5.2.1.9. Traje esporte

É o traje mais simples, usado para eventos

descontraídos e ao ar livre tais como: exposição,
batizado, churrasco da empresa, aniversários em
locais informais. Apesar da denominação, esse
traje não é rigorosamente uma roupa esportiva
que combine com um tênis, por exemplo:

 Para o homem: Calça jeans em cor uniforme,
sem rasgos, bordados, aplicações, sapato
esportivo

ou

sapatênis,

camisa

polo

ou

camiseta em cor única, jaqueta aberta com zíper se estiver frio. Dispensa-se o
uso de gravatas e paletó.

 Para mulher: Calça jeans em cor uniforme, blusas ou batas (sem decotes
exagerados e transparências), malhas de tricô, vestidos floridos ou lisos,

pantalonas, conjuntos de saia e blusas (duas peças) ou até mesmo um terninho.
Pode-se utilizar sandálias ou sapato baixo, e bolsas esportivas.
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6. POSTURA PROFISSIONAL E ETIQUETA
6.1. Postura Profissional
Para o sábio chinês Confúcio, a conduta não

era apenas uma forma polida de etiqueta: era um

meio pelo qual as pessoas conheciam seus limites
internos

e

externos,

garantindo

seu

bom

relacionamento com o próximo. Era também uma
forma de autocontrole, que em última análise levava

a criatura a perceber sua importância no mundo,

deslocando-a dos interesses próprios para os
interesses da comunidade.

Etiqueta é o domínio das boas maneiras, gestos e atitudes, identificável mesmo
entre pessoas de países e interesses diferentes que facilitam e permitem um
convívio civilizado e agradável. É aplicável para a conduta daqueles que participam

de uma cerimônia, direcionando para a maneira correta de cada um se colocar
dentro do cerimonial.

A etiqueta é baseada em três princípios:
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A postura do seu corpo fala e pode mostrar muito sobre sua educação, sua

personalidade e seu estado de espírito, além de demonstrar a consideração que
você tem pelo outro. Mas não é só isso, ter correta apresentação pessoal com a

etiqueta no vestir e no relacionamento pessoal e profissional, também faz parte da
postura do profissional e é de extrema importância para construção de sua imagem
em qualquer ambiente. Por isso fique atento:
6.1.1. Ao caminhar

Faça-o com disposição, naturalmente, com os

ombros firmes, olhos para frente, mirando alguns

metros adiante para evitar tropeços e esbarrões. O
caminhar apressado é deselegante. Seu caminhar
jamais deve ser rápido, a não ser que esteja diante
de uma emergência. Deve ser calmo e firme, sem

arrastar os pés e evitando ao máximo fazer ruídos
com os sapatos. Caminhar corretamente acrescenta
muito à sua aparência.
6.1.2. Ao olhar

Demonstra grande poder sobre a estética de seu

corpo. Movimentos contínuos da cabeça, para cima, para

baixo, de um lado, do outro, virar todo o corpo para olhar,
ou

olhar por

sobre

os ombros são extremamente

deselegantes. Para olhar para sua direita ou sua esquerda,

primeiro vire progressivamente usando o movimento dos

olhos, depois dos ombros e por último do corpo caso haja necessidade. Se estiver

conversando, olhe nos olhos da pessoa com quem você está falando e se houver
várias pessoas olhe sempre para a que fala e preste atenção.
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6.1.3. Ao ficar em pé

Parado, não balance o corpo e nem o apoie em

apenas uma perna. Enquanto conversa, é indesculpável

apoiar as costas e colocar os pés numa parede ou
balcão. Tal atitude demonstra displicência, falta de

interesse e ócio. Seus braços devem pender com

naturalidade, não o cruze ou gesticule exageradamente.
Suas mãos devem ter movimentos leves e contidos.
6.1.4. A expressão facial

Deve ser suave e sempre com um belo e sincero sorriso

quando for apropriado. Seu rosto possui vários músculos que
quando contraídos podem

demonstrar muitos sentimentos.

Cuidado com testas franzidas, beicinhos, caretas. Preste atenção
e tenha domínio sobre suas expressões.
6.1.5. Ao sentar

 Homem - não deve colocar as mãos no bolso quando

estiver conversando com uma senhora ou uma pessoa
importante socialmente. Pode deixar os pés um pouco
afastados um do outro, inteiramente apoiados no chão, e
sem balançar os joelhos.

 Mulher - deve colocar as pernas juntas e apoiar os pés no

chão. Pode inclinar as pernas juntas para um lado, ou para
outro e tomar extremo cuidado ao cruzar as pernas.

 Para ambos - Não largue o corpo em cadeiras de braço ou poltronas. Mantenha a

mesma postura como se fosse em cadeiras comuns. Não sente em beiradas de
cadeiras, nem em braços de poltronas ou sofás e não se acomode em cantos de

mesas. Não passe o braço sobre o encosto da cadeira da pessoa ao seu lado. Ao
levantar-se não o faça com pressa, como de um salto.
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6.1.6. Apresentação pessoal

 A maneira como uma pessoa se veste pode ser uma pista
para saber se ela respeita o ambiente, é desleixada, tem
disciplina, é social ou introvertida, dinâmica, moderna ou
clássica;

 Liberdade significa responsabilidade mesmo na forma de
vestir;

 A escolha da roupa é diferente para o final de semana ou lazer, situações em que
a moda pode ser uma opção, use sempre o bom senso;

 Se você lida com o público, sua imagem deve comunicar eficiência e gentileza;

 Você deve se sentir confortável, e a roupa adequada à ocasião. Opte por roupas
que priorizem versatilidade, e não só a beleza;

 Profissionalmente, sempre é melhor chamar a atenção pela elegância, nunca pela
ousadia ou irreverência;

 Escolha peças práticas, econômicas e versáteis, que não interfiram no estilo
individual e tipo de trabalho;

 Adote tendências com critério, sem carregar na sobriedade e nem escorregar nos
exageros.

6.1.7. Apresentação no trabalho
6.1.7.1. Mulher:

 Decotes e transparências devem ser abolidas;
 Saias na altura do joelho e tailleurs;

 Para uma ocasião formal, tailleurs, terninhos e vestidos (desde
que não sejam de alcinha) são os trajes mais adequado;

 Não exagere no perfume, prefira colônia fresca ou lavanda;
 Maquiagem deve ser discreta e funcional;
 Prefira batom e esmalte claros;

 Não se deve usar: saltos altíssimos, roupas amassadas, cabelos

despenteados, unhas muito longas, meias desfiadas, excesso de bijuterias e
roupas que “marquem” as formas.
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6.1.7.2. Homem:

 Não usar meias claras e brancas com trajes escuros. A
meia é uma extensão da calça e prolongamento do sapato;

 Não usar bermudas ou calça caindo, camisa desabotoada,
e/ou para fora da calça;

 Em regiões de clima quente, se a ocasião e/ou evento de
trabalho não exige formalidade, é ideal o uso de camisas
sociais de mangas curtas ou compridas, que combinem com
as calças;

 Evite usar sandálias franciscanas.

 Prefira roupas tradicionais, pesquise tecidos que melhor se adaptam à sua região
e estilo pessoal;

 Evite gravatas de bichinhos, de crochê ou frouxa no colarinho;

 A barba deve ser feita todos os dias ou aparadas regularmente;
 Mantenha o cabelo cortado e bem cuidado;

 Não exagere no perfume, use colônia fresca ou lavanda.
6.1.8. Ao cumprimentar pessoas

 Na saudação, é de bom tom um aperto de mão firme.
Sorria e olhe nos olhos da pessoa enquanto a
cumprimenta. Se estiver usando óculos escuros, retire-os;

 Cumprimentos com manifestações de afeto como “leve

tapa nas costas” e “beijos no rosto” é para ocasiões
informais e somente entre pessoas íntimas;

 Se a pessoa a quem você se apresenta, cometer a deselegância de não estender

a mão para o cumprimento, recolha a sua de forma discreta e continue com sua
apresentação;

 Se for apresentar uma pessoa a um grupo, faça quando todos estiverem reunidos.
Nessa situação, não há necessidade de apertos de mão;

 Ao se apresentar a alguém, não é de bom tom fazer autorreferência usando o
título de doutor, professor ou mestre. Diga apenas seu nome e, se houver
necessidade, mencione sua função na Instituição a qual pertence;
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 Quando estiver sentado, se você for um homem, ao ser apresentado a alguém,

levante-se para demonstrar respeito. Agora, se você for uma mulher, esse gesto
deve ser realizado quando a pessoa apresentada for a anfitriã ou uma senhora de
idade, e pode cumprimentar somente com aperto de mão;

 Quando alguém o cumprimentar com a frase “como vai”, apenas responda: Vou
bem, obrigado! Comentários de lamúrias, jamais não devem ser feitos;

 Deve-se apresentar o mais velho ao mais novo, o mais importante ao menos
importante (hierarquicamente falando), a mulher ao homem;

 Quando fizer o cumprimento de primeiro contato com uma pessoa desconhecida,
use apenas a frase “como vai”. A frase “prazer em conhecê-lo (a)” deve ser

pronunciada somente na despedida, quando confirmar que realmente foi um
prazer conhecer tal pessoa;

 A discrição é bem-vinda em todas as ocasiões, não aproveite as situações para

falar da vida alheia ou assuntos íntimos que não lhe diz respeito, sua postura
pode constranger quem está ao seu lado.
6.1.9. Comunicação

 Quando conversar com alguém que não seja do mesmo

ramo que você, não utilize termos técnico de sua área.
O risco da falta de compreensão será grande, e além
disso, você também passará um ‘ar’ de arrogante;

 Vigie sua voz, jamais use gritos ou sussurros para se
comunicar. Falar no tom certo é fazer-se mais
facilmente compreendido;

 Muitas pessoas não gostam de ser tocadas por outras que não tenham

intimidade. Portanto, não tenha essa conduta quando estiver conversando com
alguém;

 Informe-se, leia, invista na sua cultura e dê mais consistência a sua conversa,
isso demonstrará que você é instruído;

 Nas relações profissionais não use de expressões que denotem intimidade como:
“meu bem”, “querida”, “amor”, “flor”;

 Cuidado com alimentos que causam mau hálito. Eles poderão interferir
negativamente na sua imagem;
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 Preconceito é crime. Não faça, em hipótese alguma, piadas envolvendo: raça,
religião, times de futebol, sexos etc.
6.1.10. Pontualidade

 Pontualidade é primordial em qualquer ocasião, por isso
nunca se atrase quando tiver um horário a cumprir;

 Atrasos podem ser perdoados somente se ocorrer uma
situação absolutamente imprevisível e inadiável;

 Para ser pontual, mesmo diante de imprevistos, programe

sua agenda com uma folga de 10 a 15 minutos, entre uma
atividade e outra;

 Se por algum motivo, perceber que irá se atrasar para um compromisso
agendado, telefone imediatamente, tenha uma nobre justificativa, e se desculpe.
6.1.11. Reuniões

 É muito deselegante o anfitrião chegar depois dos
convidados. Portanto, assuma o compromisso com o
horário marcado e seja sempre o primeiro a chegar
para receber seus convidados;

 Numa reunião, todos devem ter participação ativa

nos diálogos, porém, cada um deve fazer valer seu
direito de forma elegante ao esperar a vez para

falar. Para isso, peça licença, faça um sinal discreto e aguarde a oportunidade;

 Jamais esqueça de disponibilizar água aos participantes da reunião. Quando

falamos em excesso, necessitamos hidratar as cordas vocais para evitar tosses
repentinas.
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6.1.12. No uso de eletrônicos
6.1.12.1. Telefone

 Não deixe que o telefone toque mais de três vezes
para atender;

 Ao atender ao telefone, diga sempre nessa ordem: o
nome da corporação, seu nome, e depois cumprimente

com a saudação correspondente ao horário (bom dia,

boa tarde ou boa noite). Em seguida pergunte: "Em que
posso ajudar”?

 Em hipótese alguma atenda ao telefone com as expressões de intimidade como:
“meu amor”, “querida”, “meu bem”, “linda”, etc.;

 Tenha sempre papel e caneta em mãos para anotar recados;

 Use o telefone somente para tratar assuntos estritamente profissionais;

 O uso indiscriminado do celular para conversas particulares demonstra a mais

elementar falta de educação. Portanto, use somente em situações de emergência
e seja breve em sua conversa;

 Tenha bom senso na escolha de toques do seu celular para não se expor às
situações constrangedoras, além de tirar a concentração de todos no ambiente de
trabalho;

 É recomendável desligar o celular quando estiver em ambientes públicos como,

por exemplo, sala de aula, cursos, seminários, palestras, reuniões, encontros,
eventos, cinemas, teatros e até restaurantes. Na pior das hipóteses, deixe no
modo silencioso, para que os demais presentes não sejam incomodados.

 Se estiver aguardando uma ligação urgente e inadiável, peça que lhe enviem
mensagens. Em caso de emergência, peça licença e saia do recinto para atender
o celular rapidamente e em voz baixa;

 Não mastigue bala, chiclete ou pastilha ao telefone. Esse gesto pode ser
percebido e interpretado pelo interlocutor, como um desrespeito;

 Tossir e espirrar são atos inevitáveis, porém, seja elegante quando sentir essa
necessidade e afaste-se do aparelho telefônico. Na sequência, desculpe-se e
continue a conversa sem constrangimento;
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 Quando o interlocutor estender demais a conversa sem perceber, interrompa-o
com delicadeza, diga que alguém lhe chama e precisa desligar;

 Em situações que necessitar deixar um recado na secretária eletrônica, não
esqueça de citar todos os dados que possibilite o interessado saber do que se

trata para retornar à ligação, ou seja, identifique-se, diga seu telefone e o motivo
do contato;

 Se estiver muito atarefado, atenda o telefone, explique e diga se pode falar em

outro momento, tão logo seja possível. Mas, jamais cometa o ato deselegante de
deixar o aparelho fora do gancho.
6.1.12.2. Internet

 Evite acessar sites que não tenham relação com seu trabalho;

 Para acesso à internet com o propósito de aprimoramento pessoal e profissional,

caso não tenha alternativas fora do ambiente de trabalho, solicite autorização e
informe o período que deseja usar, sem abusar da liberdade que lhe foi confiada;

 Jamais use os meios de comunicação profissional para diálogos particulares;

 Enquanto estiver prestando atendimento ao cliente, não navegue na internet,
exceto, se a resposta depender dessa ferramenta.
6.1.12.3. Email

 Ao redigir uma mensagem, produza textos de leitura fácil e separe os parágrafos
com espaçamento duplo. Use no máximo 70 toques por linha;

 Quando for digitar o título da mensagem no campo “assunto”, seja claro, objetivo

e tenha em mente que suas palavras deverão ser interpretadas de tal forma que o

conteúdo da mensagem seja identificado imediatamente e sua prioridade seja
definida de acordo com a necessidade;

 O texto de um email não deve conter palavras abreviadas, gírias e expressões de
intimidade, mesmo que você tenha amizade com o destinatário;

 Para assuntos com maior conteúdo, mantenha a mensagem de rosto clara e
objetiva ao faça o uso de arquivos anexados;

 Por mais breve e simples que seja o email, é importante que tenha uma saudação

formal no início da mensagem, como: Prezado (a), Caro (a). Não use o termo
“Querido (a)”;
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 Ao final de uma mensagem, despeça-se formalmente com palavras do tipo:
“Atenciosamente”, “saudações”, nunca “beijos”;

 Antes de enviar uma mensagem, faça a revisão de ortografia para que o texto não
contenha erros de linguagem e pontuação;

 Não compartilhe emails de correntes, temas e imagens eróticas, engraçadinhas
ou algo do gênero no ambiente profissional.
6.1.13. Bebida e postura

 Seja contido em relação à bebida em público e dobre sua

atenção quando se tratar de evento profissional. Você
vive em sociedade e sua imagem é construída por você
de forma positiva ou negativa.

 Quando estiver bebendo bebida alcóolica, intercale com

goles de água. Você beberá menos e a hidratação o
ajudará sentir menos os efeitos do álcool;

 Poucas coisas podem ser tão destrutivas para a imagem do profissional quanto o
hábito de misturar bebida e trabalho.
6.1.14. Cigarro

 Tente controlar a vontade de fumar quando estiver num
ambiente profissional. Um vício não dominado pode
prejudicar sua imagem na organização.

 Saiba que é deselegante jogar cinzas ou “bituca” de cigarro
nas plantas ou no chão/pátio.

6.1.15. Para a boa convivência

 Ao adentrar um ambiente, lembre-se que é você quem
deve cumprimentar com “bom dia”, boa tarde” ou “boa
noite”;

 Regras de conduta, como dizer: “com licença” ou

“obrigado” é sempre muito bem-vindo e demonstra o
nível de educação;

 Quando necessitar usar um objeto que não lhe
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pertence, saiba que é essencial pedir autorização;

 Quando utilizar um elevador, lembre-se que a prioridade é de pessoas mais
idosas e mulheres, espere que as pessoas saiam antes de entrar;

 Evite chamar as pessoas aos gritos ou por assobios;

 Mesmo que não esteja em seu melhor dia, num ambiente público você deve ser
sempre simpático e bem-humorado;

 Não use gírias e palavrões em ambiente algum, essas palavras nunca são bemvindas;

 Se alguém lhe pedir ajuda, jamais negue. Essa pessoa te escolheu porque

confiou em você e omitir-se será frustrante. Se não souber como ajudar, indique
quem possa;

 Caso peça algo emprestado, não esqueça jamais de devolver o quanto antes;
 Não use a sua posição profissional para ter vantagem sobre as pessoas;

 Siga a regra universal: esteja à vontade para fazer elogios em público, mas as
críticas devem ser feitas em ambientes privados;

 Uma imagem pode levar muito tempo para ser construída, mas pode ser
destruída em um minuto.
6.2. Etiqueta Social
A etiqueta social consiste em um conjunto de regras não escritas, mas

convencionadas socialmente e que variam de acordo com cada cultura. Ao longo do

tempo, a civilização e a cultura foram impondo para a sociedade determinados
padrões de comportamento, que são considerados os adequados e corretos.

Claro que em casa não seguimos à risca, temos atitudes mais descontraídas

e informais, mas temos que saber nos portar educadamente em outros lugares, e
também com as pessoas. Mas etiqueta não é só “saber usar talheres”, mas sim uma
soma de boas maneiras em sociedade. A etiqueta social é sinônimo de educação,
elegância, cordialidade e respeito.
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6.2.1. Regras de Etiqueta em Eventos Sociais
 O anfitrião precisa ser pontual, para não constranger quem chega no horário. Crie

um clima descontraído mesmo que seja um evento formal, deixando os
convidados mais à vontade.

 Não é preciso aguardar a chegada do último convidado para começar a servir os
aperitivos e bebidas. Se for um evento maior, não é necessário que o anfitrião
apresente todos os convidados uns aos outros, somente alguns.

 Ao cumprimentar, evite o excesso de beijos e abraços se o evento for mais
formal.

 Não queira chamar a atenção, essa é uma atitude que passa muito longe dos
bons modos e educação.

 Não coma de maneira exagerada como se não comesse a dias, fique atento aos
modos à mesa.

 Não peça para levar "mais uma lembrancinha” da festa, muito menos bolo e
docinhos. Além disso, não leve os arranjos da mesa, a não ser que haja um
cartãozinho permitindo.

 Mesmo em reuniões informais na casa de amigos, esteja atento ao horário, as
vezes já se passaram muitas horas e os anfitriões ficam sem jeito de pedir aos
convidados para irem embora, portanto, cuidado para não ser inconveniente.

 Em festas maiores, vá embora quando tiver vontade, ou quando ver que a maioria
já está indo embora, não seja um dos últimos.

 Mantenha os modos na pista de dança também, acompanhe os outros
convidados, não faça danças vulgares ou chamativas.

 Não tire os sapatos.

 Boceje discretamente e coloque a mão na boca e não espreguice.

 Se a festa for sua e você ganhar presentes, se possível abra-os em frente de
quem deu, se não, guarde e veja depois, mas mande um cartão ou um
telefonema agradecendo.

O profissional de eventos lidará com muitas pessoas de diferentes níveis

sociais e culturais, por isso, necessita transitar entre esses níveis com classe, lisura

e profissionalismo. Conhecer as regras de cerimonial, protocolo e etiqueta e aplicálas o fará se destacar nos eventos em que atua.
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