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ANEXO V

EVENTOS(1) DESENVOLVIDOS - TIPO DE EVENTO(2)

ÁREA DE
CONHECIMENTO ÁREA TEMÁTICA LINHA(s) TIPO DE EVENTOS

Ciências Exatas e da Terra Comunicação ___________________________________ Congresso
Ciências Biológicas Meio Ambiente ___________________________________ Seminário
Ciências da Saúde Cultura ___________________________________ Ciclo de debates
Ciências Sociais Aplicadas Saúde Exposição
Ciências Humanas Tecnologia Produção Espetáculo
Outras Educação Evento esportivo

Trabalho Festival
Outros

Nome do Evento

Data(s) de realização Carga horária Expectativa de público
presente ou participantes

Público- Alvo

Curso da FACEX, ou projeto ou setor vinculado

Responsável e equipe de realização (docentes, alunos, técnicos e externos)

Descrição Sucinta

Objetivos

Infra-estrutura necessária à realização

Equipamentos Espaços Materiais Outros

Custo estimado do evento ( organizar em itens- equipamentos/ materiais/ pagamentos, outros)

Possíveis fontes de recursos (parcerias/ patrocínios/ cobrança de inscrições, outros)

(1) Ação extensionista que implica na apresentação e exibição pública e livre ou também com clientela especifica, do conhecimento ou produto cultural,
científico e tecnológico desenvolvido, conservado ou reconhecido pela FACEX.

(2) Tipos de eventos:
 Congresso - Evento de grandes proporções, de âmbito nacional ou internacional, em geral com duração de 3 a 7 dias, que reúne participantes de uma
comunidade científica ou profissional ampla. Abrange atividades como: mesa redonda, palestras, conferências, cursos, oficinas (ou workshop ou laboratório
com duração de até 8 (oito) horas - se igualou superior a oito horas, deve ser classificado como curso). Inclui-se nessa classificação a conferência enquanto
evento.
 Seminário - Eventos científicos de âmbito menor do que o congresso, tanto em termos de duração (horas a 1 ou 2 dias), quanto de número de participantes,
cobrindo campos de conhecimento mais especializados. Incluem-se nessa classificação: encontro, simpósio, jornada, colóquio, fórum, reunião.
 Ciclo de Debates - Encontros sequenciais que visam a discussão de um tema especifico. Inclui: Ciclo de..., Circuito, Semana de...
 Exposição - Exibição pública de obras de arte, produtos, serviços, etc. Inclui: feira, salão, mostra, lançamento.
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 Espetáculo - Demonstração pública de eventos cênicos musicais. Inclui: recital, concerto, show, apresentação teatral, exibição de cinema e televisão,
demonstração pública de canto, dança e interpretação musical.
 Evento esportivo - Inclui: campeonato, torneio, olimpíada, apresentação esportiva.
 Festival - Série de ações/eventos ou espetáculos artísticos, culturais ou esportivos, realizados concomitantemente, em geral, com edições periódicas.
 Outros - Outros eventos não classificados nos itens anteriores.


