
 

ORGANIZAÇÃO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO 
Organização de eventos com abordagem quanto as normas, regras e leis vigentes acerca 
do cerimonial e protocolo aplicados à área pública. 
 

★★★★★ AO VIVO & 100% ONLINE 
 

 
 
  

 
 
 

 
 
APRESENTAÇÃO: 
O curso de cerimonial e protocolo abordará tanto a concepção de organização de 
eventos como as normas, regras e leis vigentes acerca do cerimonial e protocolo 
aplicados à área pública. Sua realização tem como base a necessidade de 
cumprimento do Decreto-Lei 70274/1972 cujo teor refere-se à aprovação das normas 
do cerimonial público e ordem geral de precedência. As informações que serão 
fornecidas no workshop englobam as seguintes áreas de estudo: organização de 
eventos, cerimonial e protocolo e etiqueta. 
 
 
O QUE VOCÊ APRENDERÁ? 
>> Adquirir conhecimentos básicos para a realização de eventos utilizando-se 
corretamente de normas protocolares advindas da legislação vigente e dos 
conhecimentos acerca de organização de eventos, etiquetas e relações públicas. 
 
>> Estruturar modelos de roteiros de cerimônias e dotar a equipe de técnicas de 
organização de eventos de forma a otimizar o trabalho 
 
>> Possibilitar a interpretação de situações adversas e/ou que necessitem de 
improvisação e identificar a melhor opção de solução. 
 
>> Criar o cenário de cerimônias para prática do conteúdo apreendido. 
 

 

Carga horária 
20 horas 

Replay 
As aulas poderão ser 

revistas por 48h 

AO VIVO 
Via Zoom 

CERTIFICADO 
de participação 



 

QUEM DEVE PARTICIPAR DO CURSO? 
O curso é essencialmente voltado chefes de cerimonial e organização de eventos; 
Profissionais de Secretariado Executivo e Assessores; Profissionais de Relações Públicas 
e demais interessados que atuam ou desejam atuar nas áreas de cerimonial e 
protocolo, planejamento e organização de eventos. 
 
 
QUAL O CONTEÚDO COMPLETO DO CURSO? 
 

Conceituação e Cerimonial e suas diversas áreas: 
• Conceitos de Eventos, Cerimonial, Protocolo, Etiqueta 
• O Cerimonial para os poderes: Executivo, Legislativo, Judiciário, Castrense. 

 
Formação de equipe: 

• Quem é quem no cerimonial? 
• Diferenciação entre cerimonialista, mestre de cerimônias, recepcionistas, 

assistentes e técnicos; 
• Trajes. 

 
Etiqueta: 

• Cumprimentos; 
• Etiqueta à mesa; 
• Etiqueta Corporativa. 

 
Organização de Eventos: 

• O briefing; 
• Instrumentos de organização do evento (passo a passo); 
• Apresentação de projetos; 
• Orçamentação; 
• Check List e Ordem de Serviço; 
• Pré, Trans e Pós-evento. 

 
Legislação e Normativas: 

• Decreto-lei 70274/1972 – Normas do cerimonial público e ordem geral de 
precedência; 

• Lei 5.700/1971 – Símbolos nacionais. 
 
Símbolos Nacionais: 

• Uso adequado de bandeiras Nacional, Estaduais e Municipais; 



 

• Uso adequado dos Hinos Nacional, Estadual e Municipal; 
• Uso adequado de demais símbolos nacionais, bandeiras e hinos; 
• Hino estrangeiro. 

 
Ordem de Precedência: 

• Bandeiras; 
• Estados e Municípios; 
• Ministros, Secretários de Estado e Secretários Municipais; 
• Entidades Privadas e Empresas; 
• Critérios para Determinação de Precedência. 

 
Composição de honra: 

• Dispositivo em mesa; 
• Dispositivo em pé; 
• Dispositivo em cadeiras; 
• Anúncios de precedência para composição; 
• Anúncios de precedência para discursos; 
• Composição Par e Composição Ímpar; 
• Dispositivo de Mesa em U, T, Refeição, Comitiva, dentre outros. 

 
Solenidade - roteiros: 

• Inaugurações; 
• Ordem de Serviço; 
• Posses; 
• Pedra fundamental; 
• Seminários e palestras; 
• Conferências e outros. 

 
Organização de Cerimonial e Protocolo: 

• Identificação de Autoridades; 
• Nominatas, prismas e similares; 
• Pronomes de tratamento; 
• Convites; 
• Confirmação de presença; 
• Atrasos de autoridades; 
• Imprevistos. 

 



 

 

QUEM VAI MINISTRAR O CURSO? 

Será o nosso Professora Liandra Zanetti, MBA em Gestão, 
Empreendedorismo e Marketing. Especialista em Gestão em 
Assessoria de Comunicação. Jornalista, Administradora, 
Radialista, Cerimonialista e Mestre de Cerimônias. 
 
Professora nas áreas de: Comunicação Organizacional; Postura, 
Etiqueta e Comportamento; Cerimonial e Protocolo; Etiqueta 
Empresarial, Imagem Corporativa e Cultura Organizacional. 

Palestrante nas áreas de: Imagem Corporativa e Cultura Organizacional; Liderança e 
Trabalho em Equipe, Postura, Etiqueta. Atua na organização de eventos; consultoria em 
etiqueta, protocolo e cerimonial.  
 
 
CARGA HORÁRIA E DATAS: 
20 (vinte) horas. 
 
Turma: 
Data: 15, 16, 17 e 18 de junho de 2021 
Horário: 14h00 às 18h00 
Inscrições até: 09 de junho 2021 

 
 
REQUISITOS TÉCNICOS RECOMENDADOS PARA ASSISTIR A AULA SEM PROBLEMAS: 
Para otimizar o funcionamento da plataforma, recomendamos as seguintes 
especificações técnicas:  
 
Computador: Processador i3 3Ghz Dual Core 4Gb RAM Internet de 5mbs (de preferência 
por cabo). 
Navegador: Utilizar o Google Chrome, preferencialmente 
Velocidade da internet: a partir de 3 mbps por participante 
 
IMPORTANTE: Se essas especificações não forem atendidas, a qualidade do 
recebimento da transmissão do curso (áudio e vídeo) poderá ficar prejudicada. 
 
 

 



 

 
INVESTIMENTO E FORMAS DE PAGAMENTO: 
R$ 1.690,00 (mil seiscentos e noventa reais). 
 
O pagamento poderá ser realizado por meio de boleto ou transferência bancária, em 
nome da ESAFI – Escola de Administração e Treinamento, em uma das seguintes contas: 
 
• Banco do Brasil: Ag. 0021-3 | Cc. 104154-1 
• Caixa Econômica Federal: Ag. 1564 | Cc. 908-8 (Operação 003) 

 
Para pessoas físicas ou instituições que trabalhem com cartão, estão disponíveis as 
opções de pagamento via Cartão de crédito e PicPay. 
 
 
MAIS INFORMAÇÕES: 
Telefone: (27) 3224-4461 WhatsApp: (27) 98178-2266 
E-mail: esafi@esafi.com.br Site: www.esafionline.com.br  
 

PARA FAZER SUA INSCRIÇÃO AGORA, ACESSE O LINK: www.esafionline.com.br 

mailto:esafi@esafi.com.br
http://www.esafionline.com.br/
https://www.esafionline.com.br/curso-cerimonial

