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• Ao incluir um evento no teu currículo Lattes...
• Eventos -> Participação OU Organização...
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• Deves selecionar a Natureza do evento
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Mas como diferenciar 
corretamente?

Entendendo o que cada um significa
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1. Congresso

❖ Grande evento que reúne especialistas e 
interessados, para deliberar alguma questão 
de interesse comum e/ou apresentação de 
estudos, descobertas, entre outros.

❖ Ocorre em mais de um dia, com diversas 
reuniões e atividades acadêmicas
❖ Palestras, oficinas, minicursos, mesas redondas, 

entre outros

❖ Têm periodicidade
❖ Abrangente
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2. Seminário

❖ É um tipo de congresso científico ou cultural, 
com exposição seguida de debate

❖ Necessita um mediador
❖ Objetivo: conhecer todos os aspectos e todas 

as variáveis de um assunto
❖ Apenas se discute a situação, não se tomam 

decisões sobre ela
❖ Têm caráter de instrução
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3. Simpósio/Mesa Redonda

❖ Reunião ou conferência de cientistas e/ou técnicos 
para discussão de algum assunto em comum, 
perante um auditório

❖ O assunto debatido costuma ser polêmico e de 
interesse do público em geral

❖ Há presença de um coordenador
❖ Têm caráter de intercâmbio de informações e 

tomada de decisões
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4. Oficina/Workshop

❖ É uma apresentação que envolve execução 
de exercícios práticos (como fazer)

❖ Ocorre corriqueiramente durante congressos, 
mas também há oficinas isoladas, 
organizadas por pessoas ou instituições, com 
um coordenador especialista da atividade

Natureza



4. Encontro/Reunião

❖ Reunião de pessoas ou especialistas para 
discutir determinado assunto ou tema

❖ Objetivo: discutir temas atuais e polêmicos 
daquela área de atuação, destacando o que 
precisa ser melhorado, propondo soluções.

❖ Centrado em uma única categoria 
profissional
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5. Olimpíada

❖ Caracteriza-se por uma disputa entre 
inscritos (geralmente, equipes)

❖ Há um tema a ser estudado, onde o melhor 
competidor/grupo vencerá

❖ Geralmente, há classificação de 1º, 2º e 3º 
lugar

❖ Pode haver premiação
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6. Feira

❖ Caracteriza-se por um evento mais comercial
❖ Geralmente, há exposição de stands de 

empresas relacionadas com o tema do 
evento

❖ Lembra feiras públicas
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6. Exposição

❖ Exposição pública de algum produto ou 
resultado de pesquisa a fim de divulgá-lo 
mais

❖ Pode ocorrer em diferentes formatos e com 
diferentes aspectos
❖ cultural, artístico, científico, industrial ou técnico

Natureza



7. Outra

❖ Qualquer evento que não se enquadre nos 
anteriores
❖ Painel (similar a mesa redonda; diferença: público é 

apenas espectador)
❖ Fórum (debate livre de uma ideia; participação ativa 

da do público)
❖ Jornada (encontro de profissionais próximos; discussão 

periódica de assuntos pertinentes 
❖ Semana (integração entre profissionais e participantes; 

diversas atividades)
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Obrigada!

Dúvidas? Entre em contato!
Acesse o Fórum deste módulo. 


