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 Quadro 7  Classificação (tipos) de eventos e definições

Classificação DEFINIÇÃO

Congresso

Evento de grandes proporções, de âmbito regional, nacional ou interna-
cional, em geral com duração de 3 a 7 dias, que reúne participantes de 
uma comunidade científica ou profissional ampla. 
Observação: realizado como um conjunto de atividades, como mesas-
redondas, palestras, conferências, apresentação de trabalhos, cursos, 
minicursos, oficinas/workshops; os cursos incluídos no congresso, com 
duração igual ou superior a 8 horas devem, também, ser registradas e 
certificadas como curso. Incluem-se nessa classificação eventos de gran-
de porte, como conferência nacional de..., reunião anual de..., etc.

Seminário

Evento científico 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 eventos de médio porte, como encontro, 
simpósio, jornada, colóquio, fórum, reunião, mesa-redonda, etc.

Ciclo de debates
Encontros seqüenciais que visam a discussão de um tema específico. 
Inclui: Ciclo de..., Circuito..., Semana de...

Exposição
Exibição pública de obras de arte, produtos, serviços, etc. Em geral é uti-
lizada para promoção e venda de produtos e serviços. Inclui: feira, salão, 
mostra, lançamento.

Espetáculo
Demonstração pública de eventos cênicos musicais. Inclui: recital, concer-
to, show, apresentação teatral, exibição de cinema e televisão, demonstra-
ção 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 em edições periódicas. 

Outros
Ação pontual de mobilização que visa a um objetivo definido. Inclui 
campanha.

V – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

“Realização de trabalho oferecido pela Instituição de Educação Superior ou con-

tratado por terceiros (comunidade, empresa, órgão público, etc.); a prestação de 

serviços se caracteriza por intangibilidade, inseparabilidade processo/produto e não 

resulta na posse de um bem”. 

Observação: quando a prestação de serviço é oferecida como curso ou projeto 

de extensão deve ser registrada como tal (curso ou projeto). 

As prestações de serviço são classificadas e definidas conforme apresentado 

no Quadro 8.
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