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Apresentação 
A Assembleia Legislativa de Minas Gerais possui importante papel na interlo-

cução com a sociedade mineira. As deputadas e os deputados que compõem 

nossa Casa Legislativa têm a função de representar os diversos interesses da 

sociedade mineira e, por isso, estão permanentemente abertos a ouvir e dia-

logar com as diferentes vozes de nosso povo. 

Nesse contexto, os eventos realizados pela Assembleia, em seus múltiplos for-

matos, criam possibilidades de interação da instituição com seus públicos e 

promovem o contato entre eles e os parlamentares. A cada evento, essa apro-

ximação solicita um ambiente institucional favorável no qual, para além das 

salutares diferenças entre visões e posicionamentos políticos, possam se ma-

nifestar também o respeito a essas diferenças e a equanimidade entre quem 

fala e quem escuta. 

Com satisfação, apresentamos o Guia de eventos da Assembleia de Minas, 

concebido a partir dessa visão. A publicação visa facilitar o dia a dia dos par-

lamentares e dos servidores na importante tarefa de realizar eventos numa 

Casa aberta e plural. 

Boa leitura!

Deputado Adalclever Lopes 

Presidente
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Na Assembleia de Minas, trabalhamos diariamente para garantir as condições 

necessárias à realização de uma Comunicação Pública por excelência, inves-

tindo em meios e técnicas de comunicação modernas, com foco no relaciona-

mento qualificado com os públicos de interesse da instituição. 

Os eventos são oportunidades privilegiadas de comunicação pública para for-

talecer o vínculo da Assembleia com os diferentes atores sociais. Realizar um 

evento não é tarefa simples; por isso, a gestão estratégica dos processos en-

volvidos num evento, desde a concepção à avaliação, é primordial. Além dis-

so, a integração dos esforços institucionais e das equipes de trabalho são fun-

damentais ao aprimoramento contínuo da nossa comunicação.

O Guia de eventos da Assembleia de Minas oferece as diretrizes essenciais 

tanto para a realização de eventos quanto para o alinhamento das práticas 

em torno dos objetivos de comunicação da Assembleia. Nele estão sistemati-

zadas, em linguagem clara e acessível, orientações necessárias às equipes en-

volvidas no processo de organização dos eventos.

Cristiano Félix

Diretor Geral

José Geraldo Prado

Diretor de Comunicação Institucional
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Introdução 
Os eventos realizados pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

têm assumido, cada vez mais, um papel estratégico na comunicação e no rela-

cionamento da Casa com seus públicos. Nos últimos anos, o crescimento das 

demandas por eventos, bem como a ampliação da complexidade e da varie-

dade de seus formatos e tipos, revelam um amadurecimento dos processos 

de abertura do Legislativo à participação da sociedade civil e de aproximação 

do Parlamento com os cidadãos mineiros. A realização de eventos na ALMG 

segue a perspectiva da comunicação pública, tendo como foco o interesse pú-

blico e a formação de uma sociedade cidadã e democrática. Os eventos des-

tinados ao debate, por exemplo, criam um espaço participativo, por meio de 

práticas comunicativas abertas à escuta e à interlocução dos atores com seus 

diferentes posicionamentos políticos, visões e opiniões, a fim de obter sub-

sídios para a atuação parlamentar. Outros eventos, como os de natureza co-

memorativa ou os culturais, criam um espaço de aproximação e de relaciona-

mento dos cidadãos com o Poder Legislativo.

A  política de comunicação da Assembleia busca efetivar um modelo relacional 

de comunicação integrada, em que o foco do planejamento e da produção co-

municativa esteja dirigido aos públicos da instituição, com suas características, 

necessidades e expectativas. Como resultado desse processo, espera-se o re-
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forço positivo da reputação da ALMG. Os eventos são parte importante disso, 

já que oferecem oportunidades singulares para fomentar a comunicação dirigi-

da entre quem os protagoniza e os diversos públicos neles envolvidos. 

A Diretoria de Comunicação Institucional, por meio da Gerência-Geral de 

Relações Públicas e Cerimonial, desenvolveu a presente publicação com foco 

no aprimoramento das práticas de realização de eventos na ALMG, de manei-

ra a contribuir para o cumprimento da missão institucional e para o alcance 

da visão de futuro da Assembleia: ser reconhecida como o poder do cidadão 

na construção de uma sociedade melhor. 

O Guia de eventos da Assembleia de Minas contém informações relevantes 

sobre processos de concepção, planejamento, execução, monitoramento e 

avaliação de eventos desenvolvidos no âmbito da Assembleia, sob o enfoque 

da comunicação. Destinada aos servidores que estão direta ou indiretamen-

te envolvidos nesses processos, esta publicação visa, especialmente, facilitar 

o dia a dia das equipes de suporte institucional e dos assessores parlamenta-

res que trabalham com eventos ou que os demandam. 

O conteúdo está estruturado em quatro temas principais: (1) conceitos es-

senciais sobre comunicação pública e eventos; (2) abordagem do evento no 

contexto da ALMG; (3) processo de planejamento e execução de eventos; (4) 

orientações sobre protocolo e cerimonial e suas aplicações na ALMG. 
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O Guia de eventos da Assembleia de Minas não apresenta um “como fazer”, 

mas propõe um “fazer com”, compartilhando orientações com vistas a gerar 

alinhamento institucional entre todos os envolvidos na realização dos eventos.
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I – Conceitos essenciais
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1 – Comunicação pública

A comunicação pública é aquela que diz respeito à troca e à partilha de in-

formações de interesse público, assim como à manutenção do vínculo social, 

que é responsabilidade das instituições públicas. É o processo comunicativo 

que se instaura entre o Estado e a sociedade civil com o objetivo de informar 

o cidadão para a construção da cidadania, sendo, por isso, considerada uma 

prática indispensável à democracia. 

Com base em temas que dizem respeito à coletividade, ela acontece necessa-

riamente no espaço público, formado pelos fluxos de informação e de intera-

ção entre agentes públicos e atores sociais. Suas informações, salvo raras ex-

ceções, são de domínio público, sendo todos os documentos passíveis de se-

rem consultados gratuitamente ou copiados, pois comunicação pública impli-

ca transparência.

Mas vale lembrar que disponibilizar o acesso às informações nem sempre resol-

ve as frequentes dificuldades dos cidadãos, o que nos leva a pensar a comunica-

ção pública como uma relação sempre aberta ao diálogo, que, nas atividades co-

tidianas das instituições, deve responder às seguintes exigências (Zèmor, 1995):

• informar por dever e, muitas das vezes, em uma situação de falta 

de desejo ou de motivação por parte do público;

• assegurar a pedagogia indispensável para transmitir uma mensa-

gem complexa;

• incluir a comunicação no processo de identificação e deliberação 

do serviço;

•  contribuir para restituir o sentido de vida coletiva. 
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Na comunicação pública, o cidadão é um interlocutor ambivalente. Ao mesmo tem-

po em que respeita e se submete à autoridade das instituições públicas, ele pode 

protestar sobre a falta de informação ou sobre mensagens mal-construídas, incom-

pletas ou mal-divulgadas. Por isso, espera-se que sua prática contribua para alimen-

tar o conhecimento cívico, facilitar a ação pública e garantir o debate público.

1.1 – Princípios básicos 

A comunicação pública, assim como as instituições públicas, tem como finalidade: 

• manter o público informado, prestando contas a ele e valorizando-o; 

• ouvir as demandas, as expectativas, as interrogações e o debate pú-

blico de forma a estabelecer uma relação de diálogo; 

• contribuir para assegurar a relação social (sentimento de pertencer 

ao coletivo, tomada de consciência do cidadão enquanto ator social);

•  acompanhar as mudanças, tanto de comportamento quanto de or-

ganização social.

Essa abordagem comunicativa exige que o interesse público seja privilegiado em 

relação ao individual ou ao corporativo, que o foco seja no cidadão, que a comuni-

cação seja tratada como um processo mais amplo que a informação e que os instru-

mentos sejam adaptados às necessidades, possibilidades e interesse dos públicos.

Saiba mais

A comunicação pública é um processo amplo, que  

vai além de disponibilizar informações; seus destinatários princi-

pais são os cidadãos.
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Na Assembleia de Minas, segue-se a perspectiva da comunicação pública na 

realização dos eventos. O foco é o interesse público, a formação de uma so-

ciedade cidadã e o fortalecimento da democracia. Dessa forma, é nosso papel 

agir estrategicamente para que o diálogo e a aproximação com o cidadão se-

jam permanentes e efetivos a cada evento. 

2 – Evento

A origem da palavra evento provém do latim eventus, que remete à ideia de 

acontecimento, palavra muitas vezes utilizada como seu sinônimo. Quando 

algo acontece, isso se dá no tempo e no espaço, dentro de uma situação ou 

contexto. Quando, onde, como e por quê são dados 

que ajudam a definir o que acontece e quais as ori-

gens do acontecimento. 

Numa perspectiva mais ampla, o evento pode ser 

percebido como uma instância de mediação entre as 

pessoas em um contexto do qual fazem parte. Den-

tro dessa linha de análise e levando-se em conside-

ração que os eventos sempre foram percebidos pe-

las relações públicas como instrumentos de comunicação, podemos defini-los 

como uma mediação simbólica que se realiza em um acontecimento público. 

Os ritos, cerimônias, e protocolos são modos de comunicação pelos quais os 

indivíduos e grupos se definem relativamente à coletividade e, ao mesmo 

tempo, manifestam o papel social que cada um assume. Pensar o evento des-

sa forma ajuda a elaborar seus objetivos e aponta os caminhos que se quer – 

e que se precisa – percorrer para atingi-los. 

!
O evento é uma mediação  

simbólica que se realiza  
em um acontecimento público.
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2.1 – Princípios básicos

Participar de um evento significa aproximar-se de pessoas que, ao se encon-

trarem, passam a interagir em um ambiente comum, mesmo que essa intera-

ção seja apenas observar o que acontece. Assim, todo evento permite a troca 

de percepções e informações entre seus participantes. Eis aí um princípio bá-

sico: um evento só é possível com a presença de pessoas em interação em um 

mesmo momento, em um mesmo ambiente, mesmo que virtual. 

Durante um evento, o processo de aproximação entre pessoas pode levar à for-

mação, reforço ou reconfiguração de vínculos sociais. Os participantes do even-

to, na maioria das vezes, já se encontram vinculados a grupos, coletivos e públi-

cos que compartilham valores, visões e interesses comuns. Ao se encontrarem, 

os públicos produzem uma experiência comunicativa vivida em comum, no mo-

mento do evento. Essa experiência constitui uma oportunidade singular de re-

lacionamento e de comunicação. Eis aqui um segundo princípio: um evento cria 

uma experiência relacional e comunicativa entre seus participantes. 

Saiba mais

Definir o evento como mediação simbólica é  compreendê-lo 

como um encontro presencial ou virtual entre pessoas vincula-

das a determinado gruvpo ou causa que têm o objetivo de inte-

ragir acerca de um tema de interesse mútuo. 
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As ações relacionadas à organização de um evento – desde a abordagem ini-

cial até a avaliação posterior ao encontro – são geralmente acompanhadas 

por outras ações de comunicação com os públicos, com diferentes objetivos 

específicos. Deve-se ressaltar, nesse processo, o importante caráter estratégi-

co que um evento e sua comunicação envolvem. A adoção de estratégias pla-

nejadas antecipadamente pode maximizar as oportunidades de comunicação 

e os benefícios resultantes do processo comunicativo entre seus participan-

tes, seja em favor de uma causa, de uma instituição ou mesmo de seu realiza-

dor. Por isso, definir com clareza os objetivos e públicos relacionados ao even-

to é um aspecto fundamental. Outras variáveis como local, data e programa-

ção desdobram-se desses dois aspectos. Tem-se aqui um terceiro princípio: 

um evento institucional tem caráter estratégico, definido a partir de seus ob-

jetivos específicos e dos públicos envolvidos. 

1º princípio:

Um evento só existe com a presença de pessoas em interação 

em um mesmo momento e em um mesmo ambiente, mesmo 

que virtual. 

2º princípio:

Um evento cria uma experiência relacional e comunicativa entre 

seus participantes. 

3º princípio:

Um evento institucional tem caráter estratégico, definido a 

partir de seus objetivos específicos e dos públicos envolvidos. 
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A análise do cenário em que acontece o evento, considerando-se seu tema, o 

contexto e os atores a ele vinculados, é uma ferramenta estratégica que pode 

proporcionar a ampliação das oportunidades comunicativas, do alcance e da 

repercussão do evento em seus públicos. 

Cada evento é único, e em cada um podem-se explorar diferentes modos de 

abordagem das pessoas e das instituições que nele tomam parte. Práticas de 

relacionamento bem-estruturadas e contínuas ajudam a construir um am-

biente de diálogo e de integração. Nesse sentido, a assessoria em técnicas e 

processos de relações públicas é fundamental. 
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II – Eventos na ALMG
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Poder e voz do cidadão: o slogan da ALMG sintetiza sua missão institucional, 

que é a de “exercer a representação e promover a participação da sociedade 

na elaboração das leis estaduais e na avaliação de políticas públicas para o de-

senvolvimento do Estado de Minas Gerais. ” O posicionamento da Assembleia 

como uma casa legislativa aberta às manifestações dos cidadãos e de toda a 

sociedade é, portanto, uma premissa que perpassa o enunciado do slogan e 

que deve se concretizar, do discurso à prática, por meio de ações institucio-

nais que ampliem o espaço de interlocução entre o Estado e a sociedade, para 

fortalecer a democracia. 

Nesse contexto, os eventos são momentos propícios para a escuta das múlti-

plas vozes dos atores sociais nele presentes, mas não somente isso: eventos 

são espaços em que representantes e representados se encontram para cons-

truir entendimentos sobre questões políticas, sociais, econômicas e ambien-

tais, entre tantas outras que impactam a vida cotidiana dos mineiros, em uma 

dinâmica que aproxima o ideal de democracia do dia a dia das pessoas. 

Diversas são as práticas participativas realizadas desde que a ALMG, durante 

o processo de redemocratização do país em 1989, inovou ao criar canais de 

interlocução com a sociedade que possibilitaram uma maior abertura à con-

tribuição dos cidadãos no processo legislativo. O próprio Regimento Interno1 

passou a prever, a partir de 1997, a realização de eventos com a participação 

de segmentos sociais. Esses eventos são instrumentos estratégicos que repre-

sentam as mudanças institucionais em direção à incorporação dos cidadãos 

1 Artigos 295 e 296 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Cabe 
ressaltar que esses artigos tratam, especificamente, da realização de eventos para subsidiar 
a elaboração legislativa. A realização de audiências públicas de comissão já era prevista em 
versões anteriores do Regimento Interno. 
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como atores no Poder Legislativo e que, “por formalizarem mecanismos de 

participação na proposição legislativa e no controle da atividade parlamentar 

e da atuação do Poder Executivo” (MAGALHÃES, 2005, p. 4), ganharam força 

como instrumentos de comunicação pública no âmbito da ALMG. 

Entretanto, devido à diversidade de 

públicos e de temas que permeiam o 

ambiente do Parlamento, a ALMG rea-

liza também outros tipos de eventos 

que têm como objetivos subsidiar a 

atividade legislativa, aproximar a ins-

tituição de públicos específicos, ouvir 

demandas da sociedade, promover a 

discussão de temas de interesse públi-

co, ampliar e qualificar a participação 

do cidadão no âmbito do Poder Legis-

lativo, promover a educação para a ci-

dadania e dar soluções a questões es-

pecíficas como, por exemplo, homena-

gens a instituições ou pessoas físicas, 

inaugurações, lançamentos, comemo-

rações diversas, etc.

Todos esses eventos, por atenderem a 

exigências e a objetivos da instituição, 

são considerados de cunho institucio-

nal. Embora na ALMG se tenha conven-

cionado chamar de “evento institucio-

Fica a dica

O evento na ALMG pode ser conce-

bido a partir de objetivos variados:

• subsidiar a atividade legislativa; 

• aproximar a instituição de públicos  

específicos;

• ouvir demandas da sociedade;

• promover a discussão de temas de  

interesse público;

• ampliar e qualificar a participação do  

cidadão no âmbito do Poder Legislativo;

• promover a educação para a cidadania; 

• homenagear instituições ou pessoas; 

• realizar inaugurações, lançamentos e 

comemorações diversas. 
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nal” aquele que esteja previsto no Regimento Interno, em uma conceituação 

mais ampla, é considerado evento institucional aquele que se realiza com o ob-

jetivo de divulgar a instituição e de agregar valor à sua reputação, aproximan-

do-a das pessoas e de outras instituições.

Em razão de serem norteados por conceitos e valores institucionais e gerarem 

impactos diretos e indiretos sobre a opinião pública, esses eventos geralmen-

te estão ligados a ações planejadas de comunicação.

1 – Tipos de eventos

Os eventos podem ser classificados em diversos tipos, conforme as caracte-

rísticas e peculiaridades que apresentam. A classificação adotada neste guia 

busca apresentar os tipos de eventos inspirando-se na conceituação feita por 

autores especializados e em manuais de eventos de instituições públicas2. As-

sim, os eventos foram agrupados nas seguintes categorias:

1.1 – Eventos solenes 

Solenidades ou atos solenes são eventos que requerem certa formalidade, 

cujo planejamento e execução pressupõem determinadas regras preesta-

belecidas, respeitando um protocolo. São eventos que, muitas vezes, confe-

rem importância a um determinado acontecimento ou cerimônia, como, por 

exemplo, a posse de uma pessoa para um determinado cargo. A seguir, alguns 

exemplos de eventos solenes:

2 As referências bibliográficas utilizadas estão listadas no final da publicação. 
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Posse dos deputados estaduais  

eleitos para a 18ª legislatura - 1/2/2015
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A – Reunião Preparatória da Legislatura – posse dos 

parlamentares, eleição da Mesa e instalação da 1ª Sessão 

Legislativa Ordinária

Precedem a instalação da legislatura. Uma primeira reunião se destina à pos-

se dos parlamentares e à eleição da Mesa da Assembleia para o 1º biênio. 

Já na 2ª Reunião Preparatória da Legislatura, ocorre a instalação da 1ª Sessão 

Legislativa Ordinária3. A reunião de posse coletiva dos parlamentares esta-

duais ocorre de quatro em quatro anos, no dia 1º de fevereiro, e marca o iní-

cio da legislatura. 

Coordenação geral: Gerência-Geral de Relações Públicas e Cerimonial (GRPC)

3 Conforme art. 14º, inciso I, do Regimento Interno. 
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B – Reunião solene – instalação e encerramento de sessão 

legislativa e posse do governador e do vice-governador

Destinam-se à instalação e ao encerramento de sessão legislativa (salvo no 

caso da reunião destinada à instalação da 1ª Sessão Legislativa Ordinária, que 

será preparatória); e à posse do governador e do vice-governador do Estado4, 

que ocorre de quatro em quatro anos, no dia 1º de janeiro5. A posse do go-

vernador pode ocorrer, extraordinariamente, em outra data, no caso de va-

cância do cargo. 

Coordenação geral: Gerência-Geral de Relações Públicas e Cerimonial (GRPC)

4 Conforme art. 14º, inciso VI, do Regimento Interno. 

5 Conforme art. 28º da Constituição da República Federativa do Brasil. 

Saiba mais

A solenidade de posse é regulada pelas normas de cada instituição 

na qual ocorre. Consiste, basicamente, na leitura de um termo de 

compromisso e na assinatura de um termo de posse, podendo haver 

discurso do empossado.
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C – Solenidade de posse dos servidores

Ato solene e coletivo de posse dos servidores efetivos, ocorrido após a rea-

lização do ato administrativo de posse pela Diretoria de Recursos Humanos. 

Prevê a participação do corpo diretivo e de representantes da Mesa da ALMG. 

Coordenação geral: Gerência-Geral de Relações Públicas e Cerimonial (GRPC)

D – Reunião especial

É convocada pelo presidente, de ofício ou por requerimento de 1/3 dos mem-

bros da Assembleia Legislativa ou do Colégio de Líderes. Destina-se à eleição 

da Mesa da Assembleia para o segundo biênio, à exposição de assuntos de re-

levante interesse público e a comemorações e homenagens6. 

Coordenação geral: Gerência-Geral de Relações Públicas e Cerimonial (GRPC)

6 Conforme art. 14º, inciso V, do Regimento Interno. 

 Reunião Especial em homenagem aos 60 anos de atuação  

da indústria japonesa em Minas Gerais - 19/6/2017
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E – Solenidade de Agraciamento da Ordem do Mérito Legislativo 

do Estado de Minas Gerais

Solenidade na qual o presidente da Assembleia e os membros do conselho 

admitem ou promovem na Ordem do Mérito Legislativo do Estado de Minas 

Gerais, pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que, pelos seus 

serviços ou méritos excepcionais, tenham-se tornado merecedoras do espe-

cial reconhecimento da Assembleia Legislativa. A Ordem foi criada pela reso-

lução nº 2.778, de 27 de abril de 1982, e as admissões e promoções aconte-

cem nos graus Mérito, Mérito Especial e Grande Mérito. 

Coordenação geral: Gerência-Geral de Relações Públicas e Cerimonial (GRPC)

Saiba mais

Interrupções de Reunião Ordinária

O presidente da Assembleia, de ofício ou a requerimento, pode-

rá destinar a primeira parte da Reunião Ordinária à homenagem 

especial (conforme art. 22 do Regimento Interno). Desse modo, 

a reunião especial poderá ser realizada também às terças, quar-

tas ou quintas-feiras à tarde.

Título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais

A reunião especial poderá ser designada também para a entrega 

desse título.
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F – Solenidade de assinatura 

Solenidade cujo objetivo é marcar ou celebrar, simbolicamente, acordo ou par-

ceria firmada entre instituições, por meio do ato público de uma assinatura. 

Por exemplo: cartas de intenções, protocolos, convênios e termos de com-

promissos. 

Coordenação geral: Gerência-Geral de Relações Públicas e Cerimonial (GRPC)

 Ordem do Mérito Legislativo - 28/9/2015
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G – Velório

Cerimônia fúnebre em que o corpo fica em exposição pública para permitir 

que autoridades, parentes, amigos e outros interessados possam prestar ho-

menagem à pessoa falecida antes de seu sepultamento. Na ALMG, são vela-

dos parlamentares e ex-parlamentares da Casa, no Salão Nobre. 

Coordenação geral: Gerência-Geral de Relações Públicas e Cerimonial (GRPC)

H – Visita oficial

Recepção de autoridades e delegações, nacionais ou estrangeiras, em visita ofi-

cial à instituição. Na ALMG, são recebidos pelo presidente da Casa ou por outro 

membro da Mesa, no Salão Nobre. Geralmente, são grupos ou pessoas de ou-

tras partes do País ou do mundo, em visita de cortesia ou em missão específica.

Coordenação geral: Gerência-Geral de Relações Públicas e Cerimonial (GRPC) 

 Visita oficial de delegação da África do Sul - 3/4/2017
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I – Inauguração

Solenidades que objetivam inaugurar novas instalações, apresentando um 

determinado espaço para convidados ou para o público interno da instituição. 

Pode-se utilizar ritos, como o corte de fitas ou o descerramento de placas, 

para marcar o momento da inauguração. Pode-se também inaugurar obras 

artísticas e monumentos que tenham relação com a Assembleia. 

Há, ainda, a inauguração de retratos, bustos e estátuas. Nesse caso, são even-

tos cujo objetivo, normalmente, é homenagear pessoas vivas que tenham 

concluído períodos no exercício de um cargo de alta hierarquia na Casa ou 

personalidades já falecidas que tenham contribuído para o fortalecimento da 

democracia no Estado ou no País. 

Coordenação geral: Gerência-Geral de Relações Públicas e Cerimonial (GRPC) 

 Visita oficial do embaixador de Israel – 29/5/2017
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1.2 – Eventos de debate 

Os eventos de debate têm o objetivo de discutir temas de relevância social e 

coletiva que fazem parte das atribuições do Poder Legislativo estadual e de 

subsidiar a elaboração legislativa acerca desse tema. Esses eventos são impor-

tantes oportunidades de aproximação entre o Parlamento e os cidadãos, e vi-

sam conferir maior legitimidade à representação política, possibilitar a con-

tribuição mais efetiva dos cidadãos nos processos democráticos e promover 

maior sintonia entre a atividade parlamentar e os anseios da sociedade. Nos 

eventos de debate, também podem ser avaliadas as políticas públicas em cur-

so e consolidadas propostas da sociedade para aprimorá-las. Nesse sentido, 

eventos desse tipo pressupõem a circulação de informações, questionamen-

tos e discussões entre seus participantes.

Alguns eventos possuem etapas regionais, com encontros no interior, e uma 

plenária final em Belo Horizonte. Outros acontecem apenas no interior ou na 

sede da Assembleia Legislativa, na Capital. 

A realização dos eventos de debate é prevista no art. 295 do Regimento Interno, 

que menciona três tipos de eventos: o seminário legislativo, o fórum técnico e o 

ciclo de debates. Mas podemos incluir também o debate público nessa categoria. 
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Saiba mais

Regimento Interno:

Art. 295 – Para subsidiar o processo legislativo, a Assembleia po-

derá promover, por iniciativa da Mesa ou a requerimento, even-

tos que possibilitem a discussão de temas de interesse do Poder 

Legislativo estadual, organizados em parceria com entidades da 

sociedade civil e órgãos e entidades do poder público. 

Art. 296 – Incluem-se entre os eventos a que se refere o art. 295:

I – seminários legislativos; 

II – fóruns técnicos; 

III – ciclos de debates.
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A – Seminário legislativo e Fórum técnico
São eventos de grande porte que têm o objetivo de subsidiar a atuação parla-
mentar, por meio de conteúdo propositivo discutido e aprovado pelos partici-
pantes. Em geral, esse tipo de evento segue duas etapas:

Etapa de interiorização: encontros em diferentes regiões do Estado para deba-
ter o tema e formular propostas. Para essa atividade, os participantes podem 
ser organizados em grupos de trabalho.

Etapa final: reunião na Capital, em que são realizadas exposições sobre o tema e são 
formados novos grupos de trabalho, com o objetivo de consolidar as propostas em 
um documento para ser votado na plenária final. As propostas votadas como priori-
tárias são encaminhadas à comissão da ALMG que possui atribuição sobre o tema.

Paralelamente às etapas presenciais, é comum ocorrer uma consulta pública no 
Portal da Assembleia como forma de ampliar a participação dos cidadãos inte-
ressados nas temáticas em discussão. As contribuições obtidas via consulta pú-
blica são debatidas na etapa final dos eventos.

 Seminário Legislativo Águas de Minas III – Secretaria 

do Encontro Regional de Uberlândia - 20/8/2015
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As ações legislativas decorrentes do evento são acompanhadas por um comi-

tê de representação formada por membros eleitos entre os participantes, que 

também pode sugerir outros desdobramentos. 

A diferença entre o seminário legislativo e o fórum técnico é que, no caso dos 

seminários, são formadas Comissões Técnicas Interinstitucionais (CTIs) ainda 

na fase de preparação do evento. As CTIs são grupos temáticos de discussão, 

compostos por representantes de entidades da sociedade civil, de órgãos pú-

blicos, da área acadêmica e por especialistas, cuja função é elaborar um rela-

tório inicial de propostas a partir de discussões sobre o tema do evento. Esse 

relatório serve de base para os debates na etapa de interiorização, o que não 

impede a apresentação de novas propostas durante os encontros regionais.

Coordenação geral: Gerência-Geral de Projetos Institucionais (GPI)

 Seminário Legislativo Águas de Minas III –  

Plenária final – 2/10/2015
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B – Ciclo de debates

Evento organizado no formato de palestras seguidas de debates, que tem o 

objetivo de discutir um tema relevante que surge na agenda política. A con-

tribuição esperada é de natureza informacional. As exposições, feitas por es-

pecialistas, por representantes do poder público ou da sociedade civil, bus-

cam apresentar diferentes visões e posições sobre o assunto. Ao final, tem-se 

a fase de debates, em que é aberta a palavra para os participantes. 

Coordenação geral: Gerência-Geral de Projetos Institucionais (GPI)

 Fórum Técnico Startups em Minas – 

Encontro Regional de Viçosa – 27/10/2016
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C – Debate público

Evento destinado a ampliar o debate de um determinado tema de interes-

se das comissões. É realizado no Plenário ou no Teatro, às segundas e sextas-

-feiras úteis, dias em que não ocorrem reuniões ordinárias das comissões. 

Coordenação geral: Gerência-Geral de Apoio às Comissões (GCO)

 Ciclo de Debates Políticas sobre Drogas e a 

Juventude: Prevenção, o “X” da questão – 26/6/2015
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Há, ainda, outras possibilidades de formato para eventos de debate. A realiza-

ção de eventos em formatos diferentes dos que são comumente promovidos 

pela Casa dependerá da proposição de um ou mais parlamentares e deve ser 

aprovada pela Mesa da Assembleia. Nesses casos, é designado um setor da 

ALMG para coordenar o evento. A seguir, citamos dois exemplos: 

Mesa-redonda

Evento que reúne especialistas, geralmente de quatro a oito pessoas, 

convidados para apresentar e debater entre si pontos de vista sobre um 

assunto polêmico de interesse público. Buscam estabelecer consenso, 

sem necessidade de opiniões antagônicas. Objetivamente, o evento pre-

Debate Público Segurança no Campo – 1/8/2016
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tende propiciar a ampliação de conhecimentos, discutir conceitos e pro-

por novas direções para determinadas ideias. Os expositores apresen-

tam suas sugestões, debatem entre si, cedem espaço para as dúvidas da 

plateia e são apresentados, orientados e provocados pelo moderador.

Colóquio

Conversação ou debate entre duas ou mais pessoas, na qual há a apre-

sentação de um tema por um especialista, seguida da divisão da plateia 

em grupos menores, para debate do tema e tomada de decisões. Faz -se 

necessária a presença de um coordenador nessa fase. Ao final, ocorre a 

apresentação dos resultados e a votação dos membros participantes das 

principais propostas apresentadas.
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1.3 – Eventos técnico-científicos

Em geral, eventos técnico-científicos são encontros de cunho acadêmico, pro-

movidos com o objetivo de trocar ideias e gerar discussões sobre temas atuais 

e de interesse específico que buscam, sobretudo, ampliar o grau de conheci-

mento acerca de um determinado assunto. Esse tipo de evento, normalmen-

te, visa ao treinamento, ao aperfeiçoamento e à capacitação profissional dos 

públicos a que se destina. 

Na Assembleia, o cunho técnico-científico ganha relevância nos contextos de 

projetos e programas vinculados à educação para a cidadania. Em geral, even-

tos dessa natureza visam fomentar a formação política de agentes públicos e 

de segmentos sociais, promovendo o conhecimento sobre o funcionamento 

do Poder Legislativo estadual e a importância da participação dos cidadãos na 

construção de uma sociedade democrática. 

A – Palestra

Apresentação oral em que especialistas compartilham conhecimentos e expe-

riências sobre um tema predeterminado a grupos pequenos, que já possuem 

informações sobre o assunto. A escolha do tema leva em conta o interesse e 

a atualidade em relação à pauta legislativa. Ao final do período expositivo, a 

plateia pode dirigir perguntas ao palestrante. 

Coordenação geral: Escola do Legislativo (ELE)
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 X Encontro Nacional de Diretores Gerais de Casas Legislativas – 

Palestra Gestão da Reputação no Legislativo – 8/11/2013
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Saiba mais

Ciclo de palestras acadêmicas

Série de palestras com assunto desdobrado em várias apresen-

tações que se complementam. São eventos de natureza acadê-

mica, voltados para os alunos do curso de especialização em Po-

der Legislativo e Políticas Públicas, demais servidores da ALMG 

e também aberto ao público interessado. Realizadas periodica-

mente, são ministradas por professores com especialidade na 

temática abordada.
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B –  Curso

Um curso é uma série estruturada de conteúdo sobre determinado tema es-

pecífico, profissionalmente selecionada, com carga horária definida e minis-

trada a um grupo de alunos com o objetivo de ampliar seu conhecimento acer-

ca dessa temática. Pode ser realizado presencialmente ou à distância. 

Coordenação geral: Escola do Legislativo (ELE) 

C – Painel 

Evento caracterizado por discussão, análise informal e chegada a conclusões 

sobre problema ou tema predefinido, em geral um assunto técnico. A progra-

mação não prevê debate com o público assistente.

Coordenação geral: Escola do Legislativo (ELE) 

Saiba mais

Parlamento Jovem de Minas

O Parlamento Jovem é um projeto de formação políti-

ca direcionado a estudantes dos ensinos médio e supe-

rior, realizado pela Escola do Legislativo em parceria com 

a PUC Minas e com as câmaras municipais mineiras. Ele 

tem como objetivo promover a educação para a cidada-

nia e estimular o interesse dos jovens pela agenda políti-

ca e pelos mecanismos de participação no Poder Legisla-

tivo municipal e estadual.
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Criado em 2004, por cinco anos o projeto foi realizado 

apenas em Belo Horizonte. A partir de 2010, foi expandi-

do para cidades do interior do Estado. A cada ano, é es-

colhido um tema de relevância social e de interesse dos 

jovens, para ser trabalhado em três etapas: municipal, 

regional e estadual. Em todas elas, os jovens elaboram, 

discutem e aprovam propostas que, no município, são 

encaminhadas à câmara municipal. Na etapa intermediá-

ria, os municípios são agrupados e consolidam as propos-

tas em um documento que representa os interesses do 

polo regional. Na etapa estadual, as propostas discutidas 

e aprovadas pelos jovens são entregues à Comissão de 

Participação Popular da ALMG, que fará sua apreciação e 

procederá aos encaminhamentos cabíveis.

 Parlamento Jovem de Minas –  

Plenária estadual da edição 2016
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Além desses exemplos, podem ser desenvolvidos pela Assembleia outros for-

matos de eventos técnico-científicos; a seguir citamos alguns: 

Workshop

Com foco em treinamento de pessoas e na exposição de casos práticos 

ligados a produtos e serviços, um workshop consiste em aprofundar a 

discussão sobre algum tema específico. O público participante, em ge-

ral, já tem algum conhecimento sobre ele; conta-se com a presença de 

um moderador ou de um ou dois expositores.

Oficina 

É utilizada, em geral, na área educacional ou de formação de público 

para desenvolvimento de atividades práticas associadas a uma breve 

exposição de caráter teórico. Parecida com o workshop, a oficina geral-

mente tem maior duração que esse. 

Conferência 

Reunião formal, com explanação de um conteúdo científico, informati-

vo ou técnico, por um especialista no assunto, com o objetivo de apre-

sentação do tema. Após a explanação, o expositor ou conferencista res-

ponde às perguntas do público.

Congresso

Encontro de profissionais que atuam em uma mesma área, promovido por 

entidades associativas, com o objetivo de apresentar temas específicos, 

debater e extrair conclusões. Os congressos podem ser regionais, nacio-

nais ou internacionais. As sessões de trabalho podem compreender diver-

sas atividades, como: mesas-redondas, debates, palestras, painéis e cursos. 
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Simpósio

Evento cujo objetivo é o intercâmbio de informações. Geralmente, é 

promovido por entidades profissionais. Na ocasião, especialistas discu-

tem aspectos diferenciados de um mesmo tema e expõem seus conhe-

cimentos e experiências, sob uma coordenação. A plateia poderá parti-

cipar, dirigindo perguntas à mesa.
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1.4 – Eventos promocionais

São aqueles que visam à promoção de um produto, serviço, entidade ou pes-

soa. Têm como objetivo lançar, vender ou divulgar produtos e serviços a um 

público específico. Na Assembleia, esse tipo de evento é usualmente realiza-

do com o intuito de promover a instituição perante públicos específicos. 

A – Feira e exposição

Eventos destinados a divulgar bens, produtos e serviços, com caráter demons-

trativo ou promocional. A Assembleia participa de eventos como feiras e ex-

posições, permitindo a apresentação pública das atividades e projetos desen-

volvidos pelo Parlamento mineiro, com a finalidade de divulgá-los e de pro-

mover a interação direta com públicos estratégicos. 

Coordenação geral: Gerência-Geral de Relações Públicas e Cerimonial (GRPC) 

Saiba mais

A ALMG tem participação frequente na feira do Congresso Mi-

neiro de Municípios, realizado anualmente e destinado, priori-

tariamente, a prefeitos e vereadores de Minas Gerais. A defini-

ção de participação institucional em eventos promocionais cabe 

à Mesa da Assembleia. 
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B – Lançamento de campanhas, produtos e serviços

Evento que se destina à apresentação de campanhas ou ao lançamento de ini-

ciativas institucionais, projetos especiais, frentes parlamentares ou produtos 

e serviços. Pode servir, também, como oportunidade para divulgar resultados 

e iniciativas da instituição que sejam de interesse público. Em alguns casos, 

são realizados eventos de apoio, como coquetéis, exposições, palestras, etc. 

Coordenação geral: Gerência-Geral de Relações Públicas e Cerimonial (GRPC)

 Lançamento do novo 

Regimento Interno – 10/12/2015
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Saiba mais

Happenings e Flash mobs

Dois tipos relativamente novos de evento promocional são os 

happenings e flash mobs. Esses eventos têm como objetivo rea-

lizar uma intervenção ou mobilização de pessoas em espaços 

públicos, por vezes em torno de uma atividade com apelo esté-

tico-político. Os happenings podem acontecer em qualquer lu-

gar e sob qualquer circunstância, geralmente iniciados por artis-

tas ou grupos culturais; já os flash mobs levam a aglomerações 

instantâneas de pessoas para execução de uma ação inusitada, 

muitas vezes previamente combinada por redes sociais (agenda-

mento virtual do evento). Em geral, as pessoas se dispersam ra-

pidamente após a conclusão da ação. Embora não sejam tipos 

de evento usualmente realizados pela Assembleia, são ações 

que podem ocorrer por iniciativa da sociedade civil ou de cida-

dãos, nos espaços da Casa.
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1.5 – Eventos de mobilização social7

No contexto da Assembleia, os eventos de mobilização social promovidos por 

iniciativa da Casa são aqueles que demarcam o posicionamento institucional 

acerca de temáticas públicas e que procuram conferir visibilidade para a ques-

tão, assim como convocar a participação popular por meio de atos públicos ela-

borados ou apoiados pela própria Assembleia. Os eventos de mobilização não 

possuem um formato predefinido e podem assumir programações diversas. 

7 O tópico trata dos eventos que têm a mobilização social como foco, como acontecimento 
principal. Porém, cabe ressaltar que técnicas e estratégias de comunicação para mobilização 
social podem ser utilizadas em qualquer tipo de evento e, na ALMG, ultrapassam a realização 
de eventos, podendo estar presentes em projetos e programas de forma complementar às 
ações do planejamento geral.

 Lançamento do Movimento em Prol do Acerto de 

Contas entre Minas e a União – 5/4/2017
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Em processos de mobilização, a comunicação deve ser voltada para a constru-

ção de relações e vínculos positivos, com um olhar centrado sobretudo no ou-

tro, e não somente na instituição. Os instrumentos e ferramentas de comuni-

cação, especialmente de relações pú-

blicas, são fundamentais para fomen-

tar a mobilização social em torno de 

um tema ou causa.

Buscar uma atitude empática, em que 

as equipes de trabalho (gerenciais e 

dos gabinetes) envolvidas na mobiliza-

ção realizem o exercício de se colocar 

no lugar do outro deve ser uma cons-

tante, especialmente em momentos de 

encontro presencial, nos quais o face a 

face pode revelar novas – e desejáveis 

– formas de se viver a democracia.

Nesse sentido, o suporte de comunicação para eventos de mobilização social deve 

esmerar-se para que três aspectos principais sejam minimamente contemplados:

• a socialização das informações essenciais sobre a questão em de-

bate, para que os públicos possam constituir-se como interlocuto-

res ativos e mais bem-qualificados para o processo de mobilização 

e construção de soluções para a questão social;

• o atendimento prioritário às especificidades dos públicos envolvi-

dos, por vezes já historicamente marginalizados dos processos de 

participação política, como as minorias;

Fica a dica

Mobilizar público significa conquis-

tar a adesão desses participantes 

à causa.  A presença de público é 

fundamental à realização de qual-

quer evento, mas isso, por si só, 

não significa a mobilização de fato, 

ou que ela prosseguirá posterior-

mente ao evento.
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• a apropriação democrática dos elementos simbólicos utilizados na 

construção da identidade visual do evento e de seus discursos tex-

tuais e visuais.

Embora o suporte de comunicação nos eventos de mobilização social seja fun-

damental, cabe destacar que o engajamento dos públicos almejado pelos par-

lamentares e por suas equipes de trabalho à causa é fruto de uma construção 

conjunta, em que a participação ativa da sociedade civil e de seus diferentes 

porta-vozes deve constituir-se como ponto de ancoragem principal do processo 

comunicativo para se garantir, inclusive, a legitimidade da mobilização em foco.

Conforme já mencionado, não existe um formato determinado para esse tipo 

de evento, mas pode-se citar como exemplo o movimento Idade com Quali-

dade e o Assine + Saúde. A realização de eventos de mobilização também de-

Reunião sobre a proposta de reforma 

da previdência (PEC 287) – 20/3/2017
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pende da proposição de um ou mais parlamentares e deve ser aprovada pela 

Mesa da Assembleia. Nesses casos, é designado um setor da ALMG para coor-

denar o evento.

Saiba mais

O que é mobilização?

O conceito de mobilização social traz consigo uma riqueza de 

olhares dos mais diferentes campos dos saberes. Sob o ponto de 

vista da comunicação, a mobilização social não significa apenas a 

reunião de pessoas ou de recursos para realização de uma ativi-

dade específica. A junção de sujeitos, atores sociais, grupos, cole-

tivos e movimentos deve basear-se num acordo mais amplo, que 

aponte para a definição de objetivos comuns a respeito de uma 

questão social. Além disso, a mobilização promove o necessá-

rio compartilhamento entre as pessoas de “sentimentos, conhe-

cimentos e responsabilidades para a transformação de uma dada 

realidade, movidos por um acordo em relação a determinada cau-

sa de interesse público” (Mafra, Henriques & Braga, 2004).

Mobilizar para quê?

A existência de causas a serem advogadas publicamente é fun-

damental à mobilização. Entre as principais motivações, estão o 

enfrentamento de situações sociais críticas, nas quais pessoas 

ou grupos são vítimas de injustiça ou têm direitos humanos vio-
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lados; a defesa do meio ambiente; o combate aos usos indiscri-

minados dos recursos naturais; a promoção do acesso social aos 

bens culturais, como meios de fruição artística e de lazer; entre 

tantas outras. Nota-se, nesses contextos de luta por reconhe-

cimento das questões sociais por autoridades e pela sociedade 

em geral, que a perspectiva da comunicação para a mobilização 

social foca em temas que afetam públicos específicos e que pro-

porcionam desdobramentos sobre todo o tecido social.

1.6 – Eventos culturais 

Eventos culturais são aqueles realizados a partir da vinculação de objetivos 

institucionais às expressões artísticas, em todas as suas formas: música, dan-

ça, artes plásticas, artes visuais, literatura, folclore e artesanato. Podem ter 

como objetivo expor, de maneira criativa, lúdica ou filosófica, aspectos sociais 

importantes, com a finalidade de gerar reflexão, ou promover um ambiente 

de interação e de proximidade da instituição com seus públicos. Dessa forma, 

demonstram também o posicionamento institucional em favor da promoção 

e da valorização das artes e da cultura.
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A – Cantata de Natal

A Cantata de Natal, realizada desde 2007, marca a participação da Assembleia 

de Minas nas festividades natalinas de Belo Horizonte e promove a aproxima-

ção da instituição com a comunidade. O espetáculo inclui a apresentação con-

junta de corais e de artistas convidados. A cantata integra a agenda da Belotur 

e a programação do projeto BH Capital do Natal. 

Coordenação geral: Gerência-Geral de Relações Públicas e Cerimonial (GRPC)

 

 Cantata de Natal - 1/12/2016
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B – Exposição temática

Geralmente são concebidas com o propósito de apresentar aspectos concei-

tuais, valorativos e históricos de uma forma esteticamente atrativa para o pú-

blico, ampliando seu conhecimento acerca do assunto e produzindo reflexões 

sobre questões importantes no contexto social. A ALMG já realizou exposições 

sobre o período da ditadura e de redemocratização do país, por exemplo.

Coordenação geral: Gerência-Geral de Relações Públicas e Cerimonial (GRPC)

 Exposição A Subversão do 

Esquecimento – Março de 2014
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C – Lançamento de livro e vernissage

O lançamento de livro tem como objetivo apresentar o autor e sua obra ao pú-

blico de interesse. Já o vernissage visa apresentar em primeira mão obras de 

arte (pintura, escultura, fotografia, entre outros), de autoria coletiva ou indivi-

dual, a públicos específicos, com objetivo de promover o trabalho artístico-cul-

tural dos autores. Ambos podem incluir ou não sessão de autógrafos e coquetel. 

Coordenação geral: Gerência-Geral de Relações Públicas e Cerimonial (GRPC)

Saiba mais

Assembleia Cultural 

A Assembleia desenvolve, também, ações culturais contínuas, 

coordenadas pelo Espaço Político-Cultural Gustavo Capanema, 

responsável pela gestão dos espaços culturais da Casa. A Galeria 

de Arte recebe, periodicamente, exposições de artes plásticas e 

de artesanato, mostras educativas e culturais. A ocupação se dá 

por meio de edital de concorrência pública, lançado anualmen-

te no Diário do Legislativo. Já o Teatro da Assembleia sedia dois 

programas, com atrações semanais: o ZÁS, que recebe espetácu-

los de música, teatro, dança, humor e poesia; e o Segunda Mu-

sical, que oferece recitais de música erudita, com apresentações 

de jovens talentos selecionados por meio de audições públicas.
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1.7 – Eventos de socialização e integração 

São eventos realizados com a finalidade de promover a valorização e a integra-

ção de grupos estratégicos para a instituição em um ambiente descontraído, que 

permita um contato menos formal de socialização. Todavia, podem ser, também, 

espaços para formação e fortalecimento de vínculos e de parcerias importantes, 

bem como para proporcionar maior abertura para negociações e decisões que a 

instituição precisa ou deseja estabelecer com seus públicos de interesse. 

A – Semana do Servidor

Em comemoração do Dia do Servidor Público, a Assembleia realiza, anualmen-

te, a Semana do Servidor. Destinado ao público interno, o evento abarca ativi-

dades de promoção da qualidade de vida e de integração entre os servidores da 

ALMG, como oficinas, palestras, corrida rústica, shows e apresentações teatrais. 

Coordenação geral: Diretoria de Recursos Humanos (DRH)

B – Café Parlamentar 

Encontro entre todos os parlamentares eleitos para a legislatura, num forma-

to de café da manhã, com o objetivo de promover a interação entre eles e o 

intercâmbio de informações com o corpo diretivo da ALMG. Acontece às ves-

peras da posse. Faz parte da Central de Recepção dos Parlamentares, série de 

ações planejadas que disponibiliza ao parlamentar eleito todas as informa-

ções necessárias ao seu mandato. Os novos parlamentares são o principal pú-

blico do programa, porém os parlamentares reeleitos também são contem-

plados em diversas ações. 

Coordenação geral: Gerência-Geral de Relações Públicas e Cerimonial (GRPC) 
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A Assembleia realiza também outros eventos de socialização e integração, di-

rigidos a segmentos de públicos específicos. Como exemplo, pode-se citar os 

eventos realizados à época do Programa de Orientação para a Aposentadoria 

(Proa), como cafés e encontros, ou a solenidade de lançamento do programa de 

Valorização, Integração e Desenvolvimento do Adolescente Trabalhador (Vida).

 Café Parlamentar – 30/1/2015 
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1.8 – Outros eventos 

A – Convenção

Atividade restrita a um grupo específico, geralmente promovida por entida-

de empresarial ou política, na qual ocorre exposição de assuntos por diversos 

convidados, com a presença de um coordenador. A dinâmica é escolhida pelo 

organizador.

B – Entrevista coletiva

Evento técnico, específico para imprensa, no qual ocorre uma rápida explana-

ção de um ou mais entrevistados sobre assunto previamente determinado, se-

guida de perguntas dirigidas ao(s) entrevistado(s) pelo público de jornalistas. 

Coordenação geral: Gerência-Geral de Imprensa e Divulgação – GID

 Entrevista coletiva na Sala 

de Imprensa – 18/4/2016
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Saiba mais

Alguns eventos podem apresentar caráter diferenciado e, por 

isso, não se enquadram em nenhuma formatação predetermi-

nada, em aspectos previstos no regimento interno ou nas ativi-

dades-fim dos setores que coordenam eventos na ALMG. A rea-

lização desses eventos depende da apresentação de uma de-

manda pela área parlamentar ou administrativa mediante apro-

vação da Mesa. Podem ser idealizados em formatos inovadores, 

a depender dos objetivos que se pretende atingir e dos públicos 

a serem envolvidos. Geralmente, são coordenados pela Gerên-

cia-Geral de Relações Públicas e Cerimonial (GRPC), mas tam-

bém podem ser coordenados por outro setor cuja atividade-fim 

esteja mais diretamente relacionada aos objetivos pretendidos.



Guia de Eventos  da Assembleia  de Minas

59 Volta ao índice



Guia de Eventos  da Assembleia  de Minas

60 Volta ao índice



Guia de Eventos  da Assembleia  de Minas

61 Volta ao índice

III – Planejamento de 

eventos
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Um evento é, por excelência, uma ferramenta de comunicação estratégica, 

uma vez que constitui um momento de encontro e de interação entre públi-

cos e a instituição que o promove. Um evento pode criar, acelerar e fortalecer 

processos de entendimento comum e de interlocução entre os envolvidos. 

Por isso, o sucesso de um evento está diretamente ligado ao desenvolvimen-

to de um planejamento adequado. Por ser uma atividade complexa, que en-

volve inúmeras variáveis (tempo, pessoas, recursos financeiros, espaços, en-

tre outros), a realização de um evento significa, antes de tudo, planejar com 

qualidade e antecedência. 

O processo de planejamento é eficaz quando, em primeiro lugar, se investe 

parte do tempo disponível para pensar e desenhar uma estratégia compatível 

com os objetivos do evento. Para isso, devem ser utili-

zadas técnicas adequadas à gestão das atividades que 

custam, em geral, muito pouco. Uma gestão bem-feita 

evita retrabalho e desperdício de tempo e de recursos. 
!

O sucesso de um evento está 
diretamente ligado  

ao desenvolvimento de um 
planejamento adequado.
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A formulação da estratégia resulta da resposta a algumas perguntas-chave, 

que levarão a uma leitura e a uma análise do cenário em que o evento se in-

sere, antevendo riscos e identificando oportunidades, a fim de potencializar 

os resultados almejados pelo seu realizador:

• quem? (mapeamento de públicos);

• quando? (data de realização);

• onde? (espaço de interação mais adequado); 

• como? (abordagem e programação); e

• quanto? (recursos físicos e financeiros). 

Todas essas são questões fundamentais para iniciar um bom planejamento!

Saiba mais

A estratégia é um caminho. Ela está associada às dimensões 

menos conceituais e mais práticas do evento. Uma estratégia 

eficaz é aquela que alcança bons resultados com o menor in-

vestimento possível, otimizando o uso de recursos e do tempo, 

sem perder em qualidade técnica. A estratégia certeira envol-

ve, na maioria das vezes, soluções inovadoras somadas à racio-

nalização dos processos de trabalho e dos custos. Isso é ainda 

mais relevante sobretudo quando se pensa em eventos realiza-

dos por instituições públicas, que devem observar o princípio 

da eficiência no uso dos recursos públicos.
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1 – A concepção de um evento

Conforme já mencionado, os eventos promovidos pela Assembleia Legislati-

va buscam não apenas a escuta das demandas sociais, mas geram reflexão e 

discussão sobre elas, podendo culminar em soluções legislativas. Por outro 

lado, os eventos podem também apresentar caráter solene, marcando datas, 

comemorações e momentos históricos cívicos, que reforçam os valores de-

mocráticos e o papel do Poder Legislativo. Ainda há os casos em que eles são 

destinados ao fortalecimento da cultura interna da instituição ou que têm ca-

ráter administrativo, sendo direcionados aos servidores das gerências e dos 

gabinetes parlamentares.

Saiba mais

A ideia inicial

Idealizar é um exercício de projeção. 

Quando imaginamos – mesmo que 

sem um modelo preestabelecido – fa-

zemos planejamento. Conceber de for-

ma imaginativa nos coloca no centro 

da temática e nos ajuda a constituir o 

caminho necessário para as ideias se 

transformarem em realidade.
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Seja qual for o caso, muitas vezes, temos uma ideia para realizar um evento, 

mas não estamos certos sobre como desenvolver e concretizar a proposta. 

Identificamos uma oportunidade de comunicação que acreditamos ser um es-

paço importante para um evento, mas também não estamos certos quanto a 

sua adequação. Outras vezes, queremos alcançar determinado público ou re-

gião por meio de um evento, mas ainda não sabemos qual a melhor aborda-

gem, formato, ou tema. Todas essas dúvidas são comuns, e um planejamento 

claro, completo e conciso é a resposta mais coerente para saná-las. Ele come-

ça a se desenhar a partir da etapa de concepção do evento. 

Os eventos na ALMG nascem da iniciativa parlamentar ou a partir de alguma 

necessidade institucional. Via de regra, o evento surge de uma iniciativa do 

deputado (formalizada via requerimento) ou de uma proposta que seja apoia-

da pela Mesa, sendo, dessa forma, institucionalizada. Os eventos da ALMG 

têm como premissa básica dar concretude à função de representação, além 

de aproximar o parlamento da sociedade. 

Em geral, a deputada ou o deputado, individualmente ou em conjunto, apre-

sentam requerimento à Secretaria-Geral da Mesa para realizar o evento. É im-

portante que o requerimento procure refletir demandas oriundas da socieda-

de civil ou de cidadãos que interagem com a ALMG. Nesse sentido, o parla-

mentar exerce um importante papel: ele acolhe o interesse manifesto sobre 

um tema ou questão de relevância pública e cria a oportunidade de interlocu-

ção entre a sociedade e o Parlamento por meio de um evento, seja ele de de-

bate, solene, de outra categoria ou customizado.
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Para a elaboração do evento, os parlamentares podem contar com serviços in-

ternos de suporte e assessoramento. Este suporte ajuda a construir o concei-

to do evento a partir da análise das seguintes questões: 

• o quê (tipo de relação que se pretende estabelecer com o evento) e 

• por quê (motivação do evento, seus objetivos e os resultados esperados). 

O trabalho de assessoramento contribui também para a reflexão acerca dos 

aspectos controversos presentes em muitos eventos realizados pela ALMG. A 

análise do contexto social, político e cultural é muito relevante na concepção 

do evento. É no campo das relações de poder e do conflito de interesses que 

se formam as forças de representação de grupos e públicos e as oportunida-

des de ação do Poder Legislativo. Os eventos da ALMG, por se ancorarem no 

debate e na participação cidadã, podem gerar controvérsias. Até mesmo sole-

nidades podem ser marcadas por embates nascidos de conflitos entre forças 

Saiba mais

Conceito do evento

O conceito delineia o formato, a ambientação e as mensagens-

chave a serem exploradas na construção dos sentidos em tor-

no do tema, além de orientar a criação da identidade visual e de 

outros elementos comunicativos.
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e ideias. Como a ALMG é um espaço de deliberação pública, a controvérsia é 

importante e os gestores devem estar preparados para isso. 

Um conceito forte, embasado em um estudo do tema e na análise de cená-

rio, potencializa a compreensão da proposta do evento pelos públicos, contri-

buindo para o alcance dos objetivos definidos, além de reforçar, de forma po-

sitiva, a imagem do parlamentar e da instituição. 

Fica a dica

Aspectos controversos

Seja em âmbito local, nacional ou global, ações políticas externas 

ao Parlamento influenciam o processo de debate e tomada de de-

cisões. Por isso, é recomendável que se faça uma leitura estratégi-

ca do cenário em que o evento ocorrerá, considerando o tema em 

questão. Tente identificar quais são as principais perspectivas ou 

enfoques dados ao tema a ser abordado, recuperando inclusive 

discussões similares já realizadas em outros eventos.
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2 – O planejamento do evento

A etapa do planejamento consiste, basicamente, em transformar a concepção 

inicial em um plano objetivo, sistematizado em um documento que não seja 

apenas uma lista de regras, uma receita, mas que funcione como um organi-

zador de ideias adequado ao contexto em que o evento se realiza. 

Perguntas-chave 

• Como se dá a discussão sobre o tema do evento no âmbito estadual, na-

cional ou internacional? 

• Há quanto tempo e sob quais aspectos a ALMG vem discutindo o tema? 

Já houve eventos anteriores que abordaram a temática? 

• Quem são os atores envolvidos no processo do evento (parlamentares, 

instituições, públicos de interesse, mídia, especialistas, entre outros)? 

• Há alguma oportunidade a ser explorada pela ALMG no desenvolvimen-

to do evento? 

• Que riscos para a imagem ou para a reputação institucional devem ser 

considerados nesses casos? 

• As visões ou opiniões presentes no contexto do evento tendem ao confli-

to ou ao consenso?
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O planejamento é aquele momento em que as informações inicialmente pen-

sadas e pesquisadas são consolidadas com objetivo de gerar uma orientação 

precisa para o evento. Nesta etapa, a 

definição prévia do conceito e análise 

de cenário funcionam como referên-

cias para o planejamento do evento, in-

cluindo a definição de suas estratégias.

O planejamento do evento será desen-

volvido pela área administrativa res-

ponsável por sua coordenação. Dentro 

dessas áreas, e de forma diferenciada, 

o evento ganha corpo e conteúdo ade-

quados à demanda apresentada. São 

definidos o tema, o formato e outros as-

pectos relacionados à sua construção, 

até que seja efetivamente realizado.

De maneira geral, o planejamento de eventos na ALMG deve sempre ser pen-

sado como uma reunião de esforços das várias competências internas com 

vistas à promoção do debate público e à aproximação com a sociedade. 

Nesse sentido, o processo de troca de informações, a promoção da participa-

ção e o retorno ao público são aspectos a serem observados em todo processo 

de planejamento de eventos na ALMG. E, tendo em vista que um evento pode 

ser considerado um instrumento de comunicação aproximativa, também é pre-

ciso considerar, no planejamento, a organização de forma a facilitar o diálogo 

com o público interessado, de maneira construtiva e a partir de objetivos claros.

Fica a dica
É preciso considerar, no planeja-

mento, a organização do evento de 

forma que dialogue com o público 

interessado de maneira construtiva 

e a partir de objetivos claros.
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O planejamento tem, ainda, a função de reunir os serviços prestados por cada 

setor e/ou grupo de profissionais conforme sua especificidade e especialida-

de, e de estruturar as ações em um período de tempo, proporcionando condi-

ções para o monitoramento mais eficiente da realização e dos desdobramen-

tos do evento.

Saiba mais

Alguns tipos de eventos realizados de forma recorrente pela 

ALMG possuem uma formatação básica e um processo de rea-

lização predefinido. A maior parte desses eventos ficam sob a 

coordenação de três setores administrativos: Gerência-Geral de 

Apoio às Comissões (GCO), Gerência-Geral de Projetos Institu-

cionais (GPI) e Gerência-Geral de Relações Públicas e Cerimonial 

(GRPC). Consulte, no capítulo anterior, os tipos de eventos reali-

zados pela ALMG e as áreas responsáveis por sua coordenação.
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A seguir, são apresentados os principais elementos do processo de planeja-

mento de um evento. 

2.1 – A ideia central 

Todo evento pode ser compreendido como uma ação política que, no caso es-

pecífico da Assembleia Legislativa, frequentemente segue dois caminhos: o 

do ritual ou o da discussão. Ambos podem se transformar em atos de caráter 

participativo. 

No ritual solene, sentimentos de pertencimento e de solidariedade são refor-

çados, criando-se a identificação entre o público e o realizador (no caso, o po-

der público democraticamente eleito).  

Já nos eventos destinados ao debate, é preciso que a proposição de ideias dei-

xe de pertencer apenas ao realizador. Os participantes devem se sentir con-

vidados a tomarem parte no acontecimento, uma vez que a atividade-fim do 

Poder Legislativo pressupõe a participação política. 

Para funcionarem como instância de mediação simbólica, ambos os tipos de 

evento precisam informar, fomentar sentimentos de pertencimento, ampliar 

a participação, e, finalmente, contribuir positivamente para a reputação ins-

titucional.
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2.2 – O tipo de evento

Como será meu evento? Ele é solene? Busco fortalecer relações com insti-

tuições, segmentos sociais, pessoas que são importantes para a inserção so-

cial da Assembleia Legislativa? Ou é um evento com objetivo de ouvir as vo-

zes da sociedade? Quero a construção 

de conhecimento sobre um tema, ou-

vindo sociedade civil e especialistas? 

Ou quero mais que isso? Preciso discu-

tir (ou rediscutir) o tema a fim de pro-

vocar mudança na legislação vigente? 

Meu evento tem um caráter educacio-

nal e formador? Depois de responder 

a perguntas como essas, certamen-

te o gestor terá condições de avaliar 

qual tipo de evento é mais adequado 

à ideia central. 

2.3 – Objetivos

Ao se definir o tipo de evento, procure levantar os objetivos relacionados a 

ele. Para facilitar o raciocínio, é sempre indicado pensar em um objetivo cen-

tral e prioritário, e, a partir desse, elaborar outros objetivos que o sustentem 

ou que sejam condições importantes para atingi-lo. 

Fica a dica
Evite definir o tipo de evento antes 

de passar pela etapa de concepção 

e de compreender a ideia central. 

Seguindo esses passos, a possibili-

dade de construir um evento coe-

rente, relevante e eficaz é conside-

ravelmente maior. 
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2.4 – Públicos de interesse
Ponto crucial para o sucesso de um evento, muitas vezes a definição dos pú-

blicos de interesse não recebe a consideração necessária. Se o evento é um 

instrumento de comunicação aproximativa, se é uma instância de mediação, 

definir públicos de maneira cuidadosa deve ser atividade prioritária. Para se 

realizar essa tarefa, é imprescindível retornar à ideia central do evento, ao 

tipo de evento e aos objetivos. Com o perfil do evento traçado, fica bem mais 

fácil definir quem deve participar dele. 

Para quem vou falar? 

Considere aspectos como faixa etária, escolaridade, renda, naturalidade, per-

fil profissional, social e cultural; vínculos com instituições, grupos, coletivos ou 

movimentos; hábitos e modos de vida, necessidades especiais, entre outros.

Que vozes quero escutar? 

Considere as diferentes visões e perspectivas em torno do tema ou questão, 

privilegiando a pluralidade de vozes. 

Por que devo falar com essas pessoas? 

Considere que o processo democrático tende a ampliar a participação dos 

públicos na discussão de questões de interesse coletivo; isso confere maior 

legitimidade às decisões parlamentares. 



Guia de Eventos  da Assembleia  de Minas

74 Volta ao índice

2.5 – Programação

Saber o dia, o local e o horário é funda-

mental para o trabalho de todos os en-

volvidos.  Isso possibilita maior envolvi-

mento do público e elimina ajustes de 

última hora que possam comprometer 

os objetivos da ação. É importante con-

siderar a agenda institucional nessa eta-

pa, para evitar coincidência de datas, o 

que compromete a disponibilidade de 

espaço, das equipes de trabalho e de 

materiais, além de gerar uma sobreposi-

ção de agendas para públicos estratégi-

cos, como são as autoridades do mundo 

oficial. Os horários também devem ser 

pensados, tendo em vista a dinâmica da 

instituição e os públicos envolvidos.

2.6 – Cronograma

Um instrumento importante no planeja-

mento de eventos é o cronograma. Com 

esse suporte, é possível visualizar o even-

to do ponto de vista temporal, evitando 

atropelos, correrias e perda de prazos. 

Por meio do cronograma, é possível defi-

nir quais ações devem ser priorizadas e o 

que pode aguardar um pouco mais.

Fica a dica
O detalhamento da programação é 

importante para organizar o even-

to em uma sequência encadeada 

de acontecimentos; por isso, consi-

dere as seguintes questões:

• O horário de início do evento e de cada 

uma das atividades da programação 

(palestra, debate, apresentação cultu-

ral) deve considerar possíveis atrasos. 

• O horário do evento deve respeitar os 

hábitos dos públicos envolvidos, prin-

cipalmente, os intervalos destinados a 

refeições.

• Faça com que a principal atração do 

evento tenha início quando o local já 

estiver com um número maior de con-

vidados, o que ocorre, normalmente, 

na metade de cada período. 

• É fundamental respeitar o espaço de 

participação e manifestação do público 

presente. Por isso, esteja atento ao tem-

po destinado às exposições e ao debate.
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2.7 – Equipes e custos

Fundamental também é definir quem são as pessoas, os profissionais e os se-

tores mais indicados para trabalhar com o evento, tanto no momento do pla-

nejamento como no momento da execução. Alinhar o perfil do evento a pro-

fissionais que, efetivamente, tenham competência para realizá-lo é passo im-

portante para o sucesso do projeto. Da mesma forma, é importante listar as 

demandas materiais e as necessidades financeiras, inclusive investimentos e 

contratações externas aos recursos da Assembleia. Nesse caso, é importante 

se pensar no centro de custos que será responsável pelo pagamento das des-

pesas. A listagem de infraestrutura e demais recursos materiais deve ser feita 

com bastante cuidado e com atenção a todos os detalhes possíveis. É essencial 

conversar com profissionais e setores de assessoramento para garantir que to-

dos os aspectos do evento sejam considerados nessa listagem.

2.8 – Divulgação
Depois de ter a formatação geral do 
evento definida, é hora de comunicar 
a atividade. Para isso, deve-se contar 
com um assessoramento de comuni-
cação adequado, que pense todo o pla-
nejamento de comunicação, inclusive 
os mecanismos de divulgação e seu de-
talhamento. A Diretoria de Comunica-
ção Institucional da ALMG oferece su-
porte aos eventos por meio do plane-
jamento e da execução de atividades e 
ações de: relações públicas e cerimo-

Fica a dica
A programação detalhada é essen-

cial no processo de assessoramento 

de comunicação. Mas é importan-

te lembrar que a eficácia das ações 

de divulgação depende do envolvi-

mento do público em tempo hábil. 

Por isso, se for importante incluir 

a programação completa no convi-

te, sua definição deve ser feita com 

máxima antecedência. Mudanças 

de última hora devem ser evitadas.
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nial, pela Gerência-Geral de Relações Públicas e Cerimonial (GRPC); de jornalis-
mo e mídias digitais, pela Gerência-Geral de Informação e Divulgação (GID); de 
publicidade e comunicação visual, pela Gerência de Publicidade e Comunicação 
Visual (GPCV); e de rádio e TV, pela Gerência-Geral de Rádio e Televisão (GTV). 

3 –  Plano de comunicação integrada

Na ALMG, o setor responsável por elaborar o 

plano de comunicação integrada é a Gerên-

cia de Relações Públicas (GRP), que integra a 

Gerência-Geral de Relações Públicas e Ceri-

monial (GRPC). O Plano de comunicação é um 

documento norteador, que tem como objeti-

vo principal propor soluções e ferramentas de 

comunicação alinhadas à estratégia do even-

to e que contribuam para o alcance dos ob-

jetivos de divulgação e de relacionamento com os públicos de interesse. Ele 

contém o diagnóstico de comunicação, o mapeamento de públicos, os objeti-

vos da comunicação, as diretrizes estratégicas da abordagem comunicacional, 

as oportunidades de comunicação relativas ao evento e as mensagens -chave 

que devem ser trabalhadas.

O plano também possibilita a articulação das diversas ações e atividades propos-

tas pelas áreas de comunicação da ALMG que são realizadas em torno do evento e 

do tema relacionado, respondendo às oportunidades identificadas a partir do diag-

nóstico com instrumentos jornalísticos, publicitários e relacionais estrategicamen-

te alinhados. O plano representa a convergência dos esforços de todas as áreas, 

com a finalidade de potencializar os resultados da comunicação institucional.

!
O plano de comunicação integrada é 
a convergência dos esforços de todas 
as áreas para potencializar os resulta-

dos da comunicação institucional.
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Por ser um instrumento de planejamento, o plano de comunicação possui cro-

nograma próprio e previsão de custos e recursos específicos. 

Saiba mais

Algumas perguntas que o plano de comunicação integrada pro-

cura responder:

• Quais instrumentos de divulgação são mais adequados para os públicos 

definidos?

• O evento em questão merece ações específicas para mobilização de pú-

blicos?

• Qual conteúdo deve estar presente nas peças gráficas?

• Quando o material deve ser enviado para garantir a participação qualifi-

cada dos públicos? 

• Quanto tempo é necessário para executar as ações?

• Quais setores ou profissionais serão responsáveis pela execução?

• Quais serão os custos?
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4 – Plano de infraestrutura

O plano de infraestrutura consiste na enumeração organizada do suporte de 

infraestrutura e de serviços necessários à realização do evento, a saber:

• Estrutura física, conforme conceito e objetivos do evento e das ne-
cessidades dos públicos;

• Recursos financeiros;

• Equipes de trabalho. 

Esse plano é fundamental para a realização do evento. Um item esquecido 

pode comprometer todo o processo. É preciso prever, de maneira eficiente, as 

condições estruturais que ajudarão a garantir que todos os objetivos da ativi-

dade sejam alcançados. É sempre importante salientar que o evento é uma ins-

tância de mediação, um instrumento de comunicação aproximativa, ou seja, a 

interlocução com os públicos de interesse acontece durante a atividade, o diá-

logo é estabelecido no decorrer do evento. Por isso a importância de toda a 

estrutura estar adequada para que essa interlocução aconteça e garanta o lu-

gar de fala de todos os participantes. A palavra-chave aqui é “atenção aos de-

talhes”, além de adequação ao contexto específico e aos públicos envolvidos. 
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O plano de infraestrutura tem uma face predominantemente prática, mas não 

menos estratégica. Por isso, tem como eixo central um trabalho de diagnóstico tão 

importante quanto o do plano de comunicação.  

De forma geral, é composto por:

• Identificação de necessidades: de que 

preciso para realizar o evento? É neces-

sário responder a essa pergunta, ela-

borando um checklist detalhado, que 

acompanhará todo o processo de plane-

jamento e execução do evento.

• Definição e reserva do espaço de realização do evento, consideran-

do regras e normas de utilização de cada espaço da ALMG. A gestão 

dos espaços da Assembleia é feita por diversos setores, conforme a 

Deliberação da Mesa nº 2.641/2016. Questões como uso do sistema de 

som, retirada ou inclusão de mobiliário e possibilidade de se servir ali-

mentos devem ser cuidadosamente observadas. 

• Dimensionamento e análise dos recursos físicos, financeiros e 

equipes de trabalho – próprios ou terceirizados. 

• Montagem da escala de trabalho: saber quem vai realizar cada 

uma das atividades facilita – e muito – o trabalho de quem está or-

ganizando o evento. Uma escala de trabalho detalhada é funda-

mental. Dependendo do porte do evento e do tamanho da equi-

pe, o nível de detalhamento pode ser maior ou menor. A escala de 

trabalho, além de adequar competências a atividades específicas, 

prevê horários de descanso e alimentação e troca de membros da 

equipe, contribuindo para a fluidez das atividades no dia do evento. 

!
O plano de infraestrutura  

tem uma face predominantemente 
prática, mas não menos estratégica.
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• Plano operacional: instrumento que deve enumerar como atender 

às necessidades do evento, utilizando os recursos humanos e mate-

riais de maneira eficiente. 

• Cronograma executivo: o plano de infraestrutura também possui 

um cronograma próprio, muito útil para coordenar a montagem e 

desmontagem do evento. As datas devem ser planejadas com cui-

dado. Uma boa opção é pensar de maneira retroativa, da data do 

evento até a data de elaboração do plano, considerando o tempo 

que deve ser dedicado a cada etapa. 

Saiba mais

Checklist

Instrumento para o controle de todos os detalhes de infraestrutu-

ra que envolvem o evento. É composto por um conjunto de con-

dutas, itens ou tarefas que precisa ser lembrado ou seguido. Na 

organização de eventos, o documento possui uma importância ím-

par, pois conduz a uma observação sistemática e, ao mesmo tem-

po, ampla de todos os aspectos da produção do evento. E, durante 

a montagem, subsidia a tomada de decisão, que precisa ser ágil.

O checklist é um documento que pode ser padronizado e utiliza-

do em todos os eventos similares, o que facilita muito o traba-

lho. Nesse caso, é importante fazer uma reavaliação periódica e 

observar se cabe alguma adequação.
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De posse do plano de infraestrutura (incluindo checklists, lista de fornecedo-

res e de materiais, cronograma), as etapas seguintes de organização, produ-

ção e montagem, acompanhamento e desmontagem do evento serão coorde-

nadas e monitoradas com mais facilidade e eficiência. 

5 – A organização

Após planejar todo o processo, é hora de organizá-lo. Isso significa implemen-

tar o planejamento, colocando em prática as ações definidas e reunindo todos 

os recursos necessários à realização do evento. A etapa de organização dei-

xa o evento “pronto para acontecer”. Alguns itens importantes dessa etapa:

5.1 – Roteiro

Roteirizar o evento é importante, tanto por sua dinâmica quanto pela ques-

tão protocolar. É necessário conhecer e seguir as normas de cerimonial e pro-

tocolo aplicadas à instituição. Em geral, os gestores podem redigir o roteiro, 

mas quando o evento prevê protocolo, a Gerência de Cerimonial (GCER) pre-

cisa avaliar a adequação da proposta. 

Saiba mais

Roteiro

O roteiro oferece suporte à pessoa responsável pela condução 

do evento (mestre de cerimônias, presidente da mesa, coorde-

nador). Contém a descrição textual de tudo o que vai acontecer, 

por exemplo: palavra de abertura, execução de hino, exibição 

de vídeo, pronunciamentos, exposições técnicas, homenagens, 

apresentações artísticas, entre outros.
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5.2 – Suporte aos públicos

A Assembleia é um espaço destinado à discussão e à participação política com 

vistas à promoção da cidadania; por isso, é muito importante receber o pú-

blico de forma a possibilitar e a facilitar a participação. As pessoas precisam 

se sentir confortáveis e encontrar um ambiente de reciprocidade e empatia. 

Ao se definir os públicos de interesse, é importante pensar em como as pes-

soas serão recebidas no local do evento e qual estrutura é necessária para 

essa recepção. É preciso informar – com antecedência – espaços para estacio-

namento, restaurantes e hotéis próximos ao local do evento, e também para 

onde cada um dos segmentos (público participante, expositores, artistas, au-

toridades políticas) deve se dirigir. 

É essencial assegurar a mobilidade das pessoas e fornecer apoio àqueles que 

têm alguma deficiência. Deve-se dar atenção à sinalização interna, à limpeza 

dos trajetos e dos sanitários, à montagem da secretaria ou chancelaria – se for 

o caso – e aos recursos humanos necessários para atender às demandas dos 

públicos e do evento em si. 

Saiba mais

Secretaria

É a estrutura de atendimento ao participante do evento. Na se-

cretaria, é feito o credenciamento daqueles previamente inscri-

tos e o processamento de inscrições presenciais no dia do even-

to. Os participantes que passam pela secretaria recebem infor-

mações gerais sobre a programação, o crachá de identificação, a 

pasta com materiais informativos (se houver) e, depois, poderão 
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5.3 – Visita técnica

É importante visitar o espaço com antecedência e observar se ele condiz com 

todos os objetivos propostos, se tem estrutura para receber o público de ma-

neira adequada e abrigar os recursos humanos e materiais, se o que se pen-

sou sobre locação de infraestrutura é condizente com a rea-

lidade física do local. A visita técnica possibilita um desenho 

mais bem-delineado da parte estrutural do evento. Tenha 

sempre em mente os objetivos do evento e as necessidades 

dos públicos envolvidos. Lembre-se: de nada adianta plane-

jar todo um evento sem ter certeza de que o local está pre-

parado para recebê-lo. 

requerer o certificado de participação. Já o atestado de partici-

pação é emitido no ato da solicitação. Geralmente, a secretaria 

é aberta uma hora antes do início do evento; funciona ao longo 

dele e encerra-se logo após o seu término.

Chancelaria

Estrutura de recepção dos públicos montada quando o acesso 

ao evento é restrito, sendo permitido apenas a pessoas previa-

mente convidadas mediante apresentação de cartão especial ou 

verificação de nome em lista. Em alguns casos, são destinados 

locais específicos para determinados segmentos de público.

!
De nada adianta planejar  
todo um evento sem ter  

certeza de que o local está  
preparado para recebê-lo.
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5.4 – Detalhamento de infraestrutura

A lista de todas as necessidades infraestruturais é um dos momentos mais 

importantes na organização do evento. A dica fundamental é reler o planeja-

mento de infraestrutura e pensar em todos os itens necessários para que o 

evento aconteça. Para facilitar o processo e não se esquecer de nenhum de-

talhe, é interessante fazer listas separadas, de acordo com cada aspecto do 

evento: salas, equipamentos, mobiliário, serviço de buffet, receptivo, limpe-

za, segurança, equipe de trabalho. Peça aos fornecedores ou à equipe de pro-

dução que tenham em mãos leiautes e outros documentos visuais, para faci-

litar a checagem de infraestrutura durante a organização do evento. É sem-

pre bom lembrar que, após a visita técnica, a lista pode ser ampliada ou re-

duzida. As listas detalhadas darão clareza quanto aos serviços que precisarão 

ser acionados internamente e aqueles que demandarão contratação externa. 

6 – A execução 

Uma das ações mais trabalhosas de todo o processo é acompanhar a execu-

ção. É a hora de fazer possíveis adaptações circunstanciais, estar com os do-

cumentos em mãos (planos, checklists, listas de fornecedores, escalas de tra-

balho) e saber quem consultar em caso de dúvida. Conhecimento do plane-

jamento, informação e flexibilidade são as palavras-chave desse momento. 

Supondo que todo o processo de planejamento caminhou de maneira satisfa-

tória, a atuação dos gestores durante a execução consistirá basicamente em 

acompanhar e controlar o que está sendo implementado. A tarefa tem suas 

complexidades, exige proatividade, atenção, paciência e foco. Por ser um tra-

balho de supervisão, exigirá organização sistemática e conhecimento de to-

dos os detalhamentos que envolvem o processo. 
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Alguns pontos de atenção na etapa de 

execução:

6.1 – Montagem

Acompanhar a montagem do evento 

é uma ação de segurança. Como, nor-

malmente, há contratação de terceiros 

(ou a utilização de serviços de variados 

setores da instituição) é fundamental 

observar o processo e verificar se tudo 

está como previsto no planejamento e 

no checklist. 

6.2 – Receptivo

A equipe de recepção (própria ou tercei-

rizada) deve ser previamente treinada e 

chegar com antecedência de, no mínimo, uma hora em relação ao horário de 

abertura do evento, para organizar os procedimentos com calma e tranquilidade.

No que se refere ao atendimento (atividade de recepção, encaminhamento do 

público presente, atendimento a demandas durante o evento), os profissionais 

envolvidos devem ser treinados para lidar com a controvérsia e com a diversi-

dade. É fundamental que o espaço de diálogo e interlocução seja garantido. To-

dos os públicos presentes precisam ser ouvidos com a mesma acuidade e serem 

tratados com o mesmo respeito e atenção. O serviço de atendimento também 

é uma tarefa pormenorizada e sistematicamente planejada, desde a concepção 

da estrutura da secretaria até o treinamento da equipe que fará o atendimento.

Fica a dica
Uma característica fundamental do 

profissional que acompanha a exe-

cução é a capacidade de solucionar 

situações problemáticas de manei-

ra rápida e eficiente. É importante 

lembrar que, por melhor que seja o 

planejamento e por mais experiên-

cia que se tenha, imprevistos po-

dem acontecer. Nesse contexto, a 

capacidade de diálogo e o espírito 

de equipe são fundamentais.
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É importante destacar que o atendimento ocorre não apenas presencialmen-

te, mas também por telefone ou meios digitais. Garantir a mesma eficiência 

e qualidade em todas as modalidades de atendimento é importante para que 

os participantes do evento se sintam considerados pela instituição em todas 

as etapas do processo. 

Saiba mais

Guia de excelência em atendimento da Assembleia de Minas

O Guia de excelência em atendimento da Assembleia de Minas pre-

vê que a equipe de recepção atue seguindo cinco dimensões da 

qualidade:

1 – Confiabilidade: certificar-se sobre a origem das fontes de in-

formação, saber a origem dos dados e usar mecanismos de confir-

mação de veracidade; 

2 – Responsividade: atenção, prontidão e compreensibilidade, 

buscando agilidade e clareza nas informações;

3 – Segurança: conhecimento da instituição, incutindo credibilida-

de e confiança;

4 – Empatia: atender de maneira personalizada, por meio de cor-

tesia, proatividade e atenção individualizada ao cidadão;

5 – Tangibilidade: preocupação com a aparência das instalações, 
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6.3 – Cerimonial

O trabalho da equipe de cerimonial em situações formais visa principalmen-

te minimizar a possibilidade de surgimento de conflitos institucionais e políti-

cos. Por isso, é importante conversar antes com os profissionais da área, ler o 

roteiro, tentar se inteirar dos protocolos a serem seguidos e saber quem pro-

curar no caso de dúvidas. 

6.4 – Desmontagem

Tão importante quanto acompanhar a montagem é observar o processo de 

desmontagem do evento. Também é uma ação de segurança que resguarda 

toda a equipe de potenciais problemas relativos à devolução e entrega de ma-

teriais aos fornecedores e locatários, reorganização do espaço, limpeza, entre 

outros detalhes importantes. A desmontagem inclui, também, a retirada dos 

materiais de divulgação que estejam afixados em outros espaços.

do pessoal, da sinalização e da papelaria; criação de um am-

biente acolhedor.

O guia completo está disponível no Portal da Assembleia, na aba 

“Consulte”, opção “Publicações da Assembleia”.
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7 – Avaliação

A experiência adquirida a cada evento realizado é capaz de aprimorar a elabo-

ração de futuras atividades semelhantes. O processo de avaliação é o momen-

to de ouvir aqueles para quem a ação foi dirigida: os públicos de interesse. Tam-

bém é hora de compartilhar as experiências da equipe, a fim de discutir e apri-

morar o trabalho. Há vários métodos para se fazer essa análise. Importante consi-

derar a realidade do evento, a temática, os públicos e os objetivos, para formatar 

um método compatível, que efetivamente recolha os dados e permita um traba-

lho analítico eficiente. Conforme sinaliza o relatório Aprimoramento de eventos 

na ALMG, é fundamental realizar avaliação sistemática e constante dos eventos. 

Isso não significa se fixar na avaliação do papel das áreas, mas nos resultados es-

perados com o evento e com o atendimento, possibilitado por sua realização, às 

demandas de outros setores da Casa. É importante desenvolver mecanismos de 

sistematização e aferição permanentes. O refinamento dos processos será am-

plamente facilitado com o uso de avaliação cuidadosa das práticas já realizadas. 
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Fica a dica
Todo o processo de execução exige do gestor do evento a capaci-

dade de realizar múltiplas tarefas, de tomar decisões com agilida-

de e de coordenar o trabalho de equipes variadas. Não confie só 

na memória, por melhor que seja. Liste os detalhes:

• Escalas de trabalho: conhecer a escala e checar se os recursos previstos 

estão devidamente alocados para a execução do evento. 

• Lista de fornecedores (internos e externos): é fundamental ter a lista de 

fornecedores (ou saber onde buscar), para acompanhar as demandas e 

entrar em contato caso seja necessário. 

• Lista de material e equipamentos (próprios ou alugados): conhecendo a 

lista prévia, feita no momento do planejamento, é posível saber se tudo 

está montado de forma adequada. 

• Cronograma executivo de montagem e desmontagem: contém o horá-

rio de chegada dos fornecedores, horário de entrega e desmontagem dos 

materiais e equipamentos, entre outros itens. 

• Lista de contatos: para garantir eficiência no atendimento das demandas, 

fique sempre atento “a quem faz o quê e como”. Tenha uma lista com no-

mes, setores, telefones e outros detalhes importantes. 

• Programação completa: essencial para acompanhar o desenvolvimento 

do evento.
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IV – Noções de  

cerimonial e protocolo
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1 – Conceito e função

Cerimonial é o “conjunto de formalidades que se devem observar em certas 

cerimônias, atos solenes, públicos, etc. ”, sendo, nesse sentido, sinônimo de 

“protocolo”. A palavra pode se referir também à “unidade administrativa res-

ponsável pelas cerimônias e pela observância de suas regras ou normas” (Di-

cionário Houaiss da Língua Portuguesa). 

Podemos dizer que há atuação do cerimonial sempre que há formalidade. Tais 

ocasiões se dão quando há a presença de autoridades, mas a presença dessas 

pessoas, por si só, não caracteriza uma ocasião solene, na qual o cerimonial 

tenha uma função a desempenhar. Ele atua como organizador e facilitador, 

por meio de critérios e de padrões publicamente reconhecidos para a solução 

de problemas, para a amenização de conflitos entre autoridades e para o me-

lhor aproveitamento das solenidades, tendo em vista os objetivos institucio-

nais. Estabelecer tais critérios e padrões é a função primordial do cerimonial. 

Exige-se o trabalho do cerimonial quando deve ser observado o protocolo – 

por exemplo, quando há composição de mesa de honra. E, para que seja ob-

servado o devido protocolo em relação às autoridades de uma solenidade, é 

crucial organizar o momento em que elas são recebidas e fazer a identificação 

de cargos e nomes. 
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Saiba mais

Autoridade

No campo do cerimonial público, o termo autoridade usualmen-

te refere-se a “membro do governo” ou “representante do po-

der público” (Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa).

Mesa de honra

Chama-se de mesa de honra aquela posicionada em local de 

maior destaque em uma solenidade e ocupada pelas mais im-

portantes autoridades presentes, de acordo com a ordem de 

precedência. Quanto mais ao centro, maior o prestígio do as-

sento à mesa. Quando não há mesa e as autoridades são dispos-

tas em ordem de precedência, de pé ou assentadas, dá-se à es-

trutura o nome de dispositivo. 

2 – Noções básicas sobre procedimentos de cerimonial

Em uma solenidade, para quais pessoas será dado destaque? Com base em que 

se define, por exemplo, quem tem prioridade de assento à mesa de honra, bem 

como o lugar a ser ocupado por cada um? Quem se pronunciará e em que or-

dem se farão os pronunciamentos? Ou ainda, de quem o mestre de cerimônias 

ou locutor deve fazer o registro de presença? Em que ordem devem acontecer 

os diferentes momentos de um evento, como a composição da mesa de honra, 
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os pronunciamentos e a execução de hinos? Como devem ser realizados atos so-

lenes diversos, como a entrega de um símbolo de homenagem (uma medalha, 

por exemplo) ou um rito inaugural (corte de fita ou descerramento de placa)?

Saiba mais

Pronunciamento

Significa a declaração pública de uma autoridade, o discurso 
proferido por representante do poder público em uma ocasião 
solene. De acordo com o protocolo, a ordem dos pronuncia-
mentos é inversa à ordem de precedência, ou seja, a autoridade 

superior tem a última palavra.

Mestre de cerimônias ou locutor

É a pessoa que, em nome da instituição que promove o even-
to, conduz a solenidade, anunciando cada acontecimento, como a 

composição de mesa, a execução de hino, os pronunciamentos, etc. 

Registro de presença

É o anúncio, pelo mestre de cerimônias ou locutor, do compare-
cimento de autoridades à solenidade. O registro de presença é 
uma deferência a pessoas que não estejam à mesa de honra ou 
dispositivo, mas que mereçam destaque. O registro pode ser no-
minal ou por segmento, no caso de haver um grande número de 

presenças a serem anunciadas. 
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Essas são algumas das questões cuja solução compete ao cerimonial, aos seus 

procedimentos de trabalho. 

Para tratar das questões colocadas, é preciso fazer menção ao Decreto 70.274/72, 

legislação que estabelece as normas do cerimonial público e a ordem geral de 

precedência, o qual constitui a base normativa fundamental dos procedimen-

tos protocolares em uso no Brasil. O Decreto 70.274/72 determina a ordem de 

precedência com base nos cargos ocupados, independentemente de variáveis 

como questões pessoais ou político-partidárias.  Assim, tem-se um critério obje-

tivo para a composição de mesas de honra, a definição de pronunciamentos, os 

registros de presença, entre outras questões pertinentes ao cerimonial público. 

Além do decreto referido, os procedimentos protocolares estão fundados 

também em outras normas em vigor – por exemplo, a Lei 5.700/71, que re-

gulamenta especificamente a forma e apresentação dos símbolos nacionais, 

como o Hino e a Bandeira – e nas convenções da área de cerimonial público. 

Saiba mais

Precedência

É a “situação do que vem antes […] condição do que, por im-

portância, deve estar em primeiro lugar; preferência, primazia, 

prioridade” (Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa).
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Entre os principais procedimentos de cerimonial, estão:

• a elaboração ou adequação do roteiro de solenidades em confor-
midade com o protocolo, considerando-se o estabelecimento da se-
quência correta de acontecimentos  em um evento e a definição da 

forma correta de execução de ritos e atos solenes diversos;

•  a composição da mesa de honra ou de dispositivo em solenida-
des, definindo-se quem serão as pessoas a ocupar os lugares de 
destaque, observando-se a ordem geral de precedência;

• o assessoramento a autoridades em solenidades, para que obser-
vem o protocolo devido em seu atos (por exemplo, a disponibiliza-
ção de nominatas para que as autoridades façam os cumprimentos 

corretamente em seus pronunciamentos). 

Saiba mais

Roteiro

Estabelece a sequência de acontecimentos em uma solenidade 

– a composição de mesa, a execução de hino, os pronunciamen-

to, etc. –, sendo imprescindível para que o evento transcorra de 

modo organizado e conforme o planejado.

Nominatas

São cartões utilizados para que as saudações e menções pes-

soais sejam feitas em conformidade com o protocolo, respeitan-

do a forma de tratamento devida às pessoas mencionadas.
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3 – Cerimonial e protocolo na ALMG

Por se tratar de uma instituição pública, a ALMG adota as normas de cerimonial 

público, e observa regras próprias relativas ao cerimonial, tanto consolidadas no 

Regimento Interno ou em outro documento quanto acordadas internamente8. 

Assim como observado no Decreto 70.274/72, as normas de cerimonial, de 

modo geral, devem primar pelo estabelecimento de critérios objetivos, uma 

vez que tais regras servem sobretudo para resolver incompatibilidades de en-

tendimento e para amenizar e dirimir disputas político-partidárias e/ou pes-

soais. Tal objetividade é ainda mais importante no contexto da ALMG, por se 

tratar de um parlamento, uma instituição essencialmente plural e diversa. 

Na ALMG, a unidade administrativa responsável pela observância das regras 

protocolares é a Gerência de Cerimonial (GCER), que integra a Gerência-Ge-

ral de Relações Públicas e Cerimonial (GRPC). A Gerência de Cerimonial pres-

ta, ainda, assessoramento ao presidente da Casa ou a seu representante em 

participações institucionais em eventos externos.

8 Algumas instituições têm normas próprias relativas ao Cerimonial. Tais normas têm validade 
interna, não podendo, no âmbito do cerimonial público, contrariar o Decreto 70.274/72 e 
as demais normas de aplicação geral.
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