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ANEXO I 
 

CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS E DESCRIÇÕES1 
 

CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO 

Ciclo de debates Encontros sequenciais que visam à discussão de um tema específico. 

Colóquio 
Evento de apresentação de um tema informativo, técnico ou científico, por 
autoridade de renome com notório saber no assunto. 

Concurso 
Chamada competitiva que visa estimular os participantes a alcançar 
objetivos e metas, a partir de critérios determinados antecipadamente. 

Conferência 

Evento de apresentação de um tema informativo, técnico ou científico, por 
autoridade em determinado assunto para um grande número de pessoas. 
Trata-se de evento mais formal do que o colóquio e a palestra, pois exige a 
presença de um presidente de mesa, que é responsável pela apresentação 
do conferencista e pela mediação do diálogo dos participantes com o 
conferencista. 

Congresso 

Evento de grandes proporções, de âmbito regional, nacional ou 
internacional, com duração de 3 (três) a 7 (sete) dias, que reúne 
participantes de uma comunidade acadêmica, científica ou profissional 
ampla. Trata-se de um conjunto de atividades, tais como: mesas-redondas, 
palestras, conferências, apresentação de trabalhos, cursos, minicursos, 
oficinas/workshops, entre outros. 

Debate 

Evento preparado e conduzido por um coordenador, que pode ser 
denominado presidente e que atua como elemento moderador, orientando a 
discussão entre grupos formados por número igual de pessoas, com 
opiniões divergentes em torno do tema principal, podendo ter a participação 
do público. 

Evento esportivo 
Evento específico para prática de esporte, tais como: campeonato, torneio, 
olimpíada, apresentação esportiva, entre outros. 

Exposição ou Mostra 
Evento que não prevê comercialização e tem como objetivo exibir produtos, 
técnicas e serviços científicos, tecnológicos, acadêmicos, culturais, sociais, 
entre outros. 

Espetáculo 
Demonstração pública de eventos cênicos e musicais, tais como: recital, 
concerto, show, apresentação teatral, exibição de cinema e televisão, canto, 
dança e interpretação musical. 

Feira 

Evento que tem como objetivo estabelecer relações entre expositores e 
participantes, a fim de demonstrar, expor ou comercializar produtos e 
serviços. A comercialização em espaços do IFRS deve restringir-se a 
produtos e serviços oriundos de ações de extensão, realizadas por 
estudantes e servidores com a comunidade externa. 

Festival 
Série de atividades ou espetáculos artísticos, culturais ou esportivos, 
realizados concomitantemente e com edições periódicas. 

                                                           
1 A classificação dos eventos, bem como suas descrições, tiveram como referência o documento 
“Extensão Universitária: Organização e Sistematização”, disponível em 
https://www.ufmg.br/proex/renex/images/documentos/Organizacao-e-Sistematizacao.pdf, e o documento 
“Guia de Eventos, Cerimonial e Protocolo para a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica, disponível em https://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2017/07/Guia-de-Eventos.pdf, ambos 
acessados em 20 de abril de 2018.  

https://www.ufmg.br/proex/renex/images/documentos/Organizacao-e-Sistematizacao.pdf
https://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2017/07/Guia-de-Eventos.pdf
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CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO 

Fórum 
Evento construído coletivamente por instituições ou pessoas que se 
relacionam com a área abrangida e que é caracterizado pelo debate entre 
os participantes, com troca de informações e discussões. 

Jornada 

Reunião, com duração de apenas 1 (um) dia, que envolve profissionais de 
determinadas áreas de conhecimento, visando à discussão e 
encaminhamentos de um tema específico. Sua programação pode incluir 
palestras, painéis, oficinas, demonstração de casos, entre outros. 

Mesa-redonda 

Evento preparado e conduzido por um coordenador que atua como 
elemento moderador, orientando a discussão entre duas ou mais pessoas, 
para que elas se mantenham em torno do tema principal. Após a exposição 
do tema, os integrantes da mesa-redonda são levados a debater entre si, 
podendo haver a participação do público, na forma de perguntas. 

Oficina ou Workshop 
Evento de apresentação de tema seguido por atividade prática e troca de 
experiências, na qual os participantes aplicam as informações obtidas. 

Minicurso 
Evento de formação continuada que articula ensino e extensão, visando à 
disseminação de conhecimentos, com carga horária inferior a 8 (oito) horas. 

Painel 

Evento preparado e conduzido por um coordenador que atua como 
elemento moderador, orientando a apresentação de experiências e opiniões 
de duas ou mais pessoas sobre o tema, podendo ter a participação do 
público. 

Palestra 
Evento de apresentação de um tema informativo, técnico ou científico por 
pessoa com domínio sobre determinado assunto. 

Rodada de negócios 
Evento com o objetivo de aproximar instituições para a realização de 
parcerias e negócios de produtos e serviços. 

Semana 
Período em que ocorrem eventos variados, com o objetivo de colocar em 
pauta determinado assunto. 

Seminário 

Evento menor do que o congresso em número de participantes, de âmbito 
regional, nacional ou internacional, com duração de até 2 (dois) dias, que 
reúne participantes de uma comunidade acadêmica, científica ou 
profissional de campos de conhecimento mais especializados. Trata-se de 
um conjunto de atividades, tais como: mesas-redondas, palestras, 
conferências, apresentação de trabalhos, cursos, minicursos, 
oficinas/workshops, entre outros. 

Simpósio 
Evento de apresentação de um tema de grande interesse técnico ou 
científico, em que tanto os explanadores quanto o público são especialistas 
no assunto. 

Vernissage Evento de abertura de uma exposição de arte. 

 


