
Curso Profissionalizante em 
Feiras e Eventos do SINDIPROFES

Sindicato das Empresas de Promoção, Organização e Montagem de 
Feiras, Congressos, Seminários e Eventos do Extremo Sul 



Apresentação
O SINDIPROFES - Sindicato das Empresas de Promoção, Organização e 
Montagem de Feiras, Congressos e Eventos dos Estados do Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina, foi criado para representar as empresas promotoras e 
organizadoras de eventos em geral, montadoras de estandes, locadoras de 
equipamentos e demais prestadoras de serviços especializados em feiras e 
eventos.

A falta de mão de obra profissional em feiras e eventos vem se tornando um 
problema para os empresários do segmento. 

Existem diversas oportunidades profissionais no Brasil, mas falta mão de obra 
qualificada para que as oportunidades virem vagas de emprego. Trazendo 
consequências ruins para os empresários que precisam de profissionais 
qualificados e para a sociedade, que acaba perdendo vagas de trabalho por falta 
de qualificação.
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Falta de Profissionais Qualificados



Mapa de Atuação do SINDIPROFES
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O Segmento de Feiras e Eventos
O segmento das Empresas de Promoção, Organização e Montagem de Feiras, 
Congressos e Eventos nos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina é 
composto por aproximadamente 68 mil empresas e prestadores de serviços. As 
empresas do Rio Grande do Sul representam 62,42% e as de Santa Catarina 
37,58% do total de empresas.

As feiras e eventos afetam diretamente diversos segmentos da economia, sendo o 
local ideal para conhecer novos produtos e prospectar negócios. Além disso, esse 
segmento de serviços emprega um grande número de pessoas, tendo diversas 
atividades que são impossíveis de serem automatizadas.

O turismo é afetado diretamente pelo grande volume de visitantes que 
participam das feiras e eventos e utilizam a infraestrutura da cidade sede.
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Público Alvo
O Público alvo do curso profissionalizante em Feiras e Eventos são Jovens de 
classe C, que ainda não entraram no mercado de trabalho ou estão a procura de 
melhores oportunidades. Eles são dinâmicos, gostam festas, gostam de lidar 
com pessoas e mudanças.

Outro grupo alvo, são pessoas que já atuam no meio de feiras e eventos, mas 
não tem qualificação profissional, mas querem progredir na carreira.
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O Perfil do Profissional de Feiras e Eventos

O Profissional de feiras e eventos tem um perfil multidisciplinar. Ele precisa ter 
conhecimentos em Marketing, Planejamento, Idiomas, Alimentos e Bebidas, 
Comunicação e Legislação. 

Além disso, ele precisa de técnicas e habilidades em recepção, oratória, 
montagem, etiqueta, higiene, entre outras.

A formação desse profissional deve ser teórica e prática, para ele fique pronto 
para ingressar no mercado de trabalha.



O Perfil do Profissional de Feiras e Eventos
 Ele deve saber: 

• Realiza procedimentos administrativos e operacionais relativos a feiras e 
eventos;

• Recepciona e promove serviços de feiras e eventos;

• Planeja e participa da confecção de ornamentos decorativos;

• Analisa e coordena os processos comerciais relativos à efetivação da feira e  
evento;

• Efetiva pesquisas mercadológicas;

• Auxilia na coordenação, captação e integração de recursos humanos para a 
realização das feiras e eventos;

• Capta e fomenta patrocínios e apoio para a elaboração e prática de feiras e 
eventos;

• Promove o planejamento  eficaz de feiras e eventos;

• Utiliza ferramentas de marketing para informar e atingir a satisfação do 
cliente;

• Identifica os meios, equipamentos e serviços necessários ao planejamento 
e realização de feiras e eventos;
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Por que um Curso Profissionalizante em Feiras e 
Eventos?
 
• Curso compacto, com enfoque teórico e prático;

• Crescimento do setor de Serviços de Turismo, Feiras e Eventos;

• Área econômica que necessita de muita mão de obra qualificada;

• Necessidade das empresas por mais mão de obra qualificada, e necessidade de 
atualização e treinamento dos atuais profissionais;

• O curso profissionalizante é a melhor opção para o jovem que busca o 
primeiro emprego;

• Custos e preços mais acessíveis se comparados aos cursos técnicos que são 
mais longos;
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O Curso Profissionalizante em Feiras e Eventos

É um curso multidisciplinar teórico e prático dividido em 6 módulos, com carga 
horária total de 480 horas nos 6 meses de curso.

O curso tem enfoque no ensino de idiomas estrangeiros (Inglês e Espanhol), 
pois são conhecimentos vitais para que o profissional consiga recepcionar e lidar 
com visitantes de fora do país.

Ao final do curso o aluno está capacitado a trabalhar em empresas de feiras e 
eventos, meios de hospedagem, instituições públicas e privadas, cruzeiros 
marítimos, restaurantes, bufês, eventos desportivos e muitos outros.

Durante o curso profissionalizante SINDIPROFES, o aluno deve realizar 2 
projetos, um na metade do curso e outro em sua conclusão.
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O Curso Profissionalizante em Feiras e Eventos
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Espaço Necessário

• Espaço localizado em Porto Alegre - RS;

• Deve ser uma área de fácil acesso, com grande quantidade de ônibus que 
cheguem ao local.

• Espaço mínimo para realização do curso deve conter: sala de Aula, banheiro 
e recepção;

• A sala de aula deve comportar no mínimo 40 estudantes, e deve possuir 
quadro branco, projetor, e um computador ou notebook.

• A capacidade produtiva da escola, com apenas uma sala de aula para o curso 
profissionalizante em Feiras e Eventos é de 40 alunos mensais por turno, 
operando nos turnos da manha, tarde e noite. Totalizando a formação de até 
120 alunos bimestralmente e 240 alunos por ano.
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Plano de Marketing

A captação de alunos se dará pelos seguintes meios:

• Mídias sociais;

• Publicidade no Google Adwords;

• Workshops e capacitações gratuitas, visando recrutar alunos para o curso 
profissionalizante;

• Panfletagem em frente a escolas de ensino médio, ensino técnico e 
universidades.

• Palestras em escolas de ensino médio, com distribuição de bolsas e 
descontos. 
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Valores

• O preço total do curso de 480 horas é de R$3.300,00, parcelado em até 1+5 
vezes iguais de R$ 550,00.

• Todos os Materiais e Apostilas estão inclusos nesse valor.

• Possibilidade de pagamento à vista com 20% de desconto, chegando no valor 
total de R$ 2.640,00 para os 6 meses de curso.
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Futuro

• Ampliação do número de alunos do curso profissionalizante em Feiras e 
Eventos;  

• Desenvolvimento de cursos livres para Feiras e Eventos;

• Criação da Escola de Feiras e Eventos do SINDIPROFES;

• Criação do Curso Técnico em Feiras e Eventos do SINDIPROFES;

• Ampliação da Escola de Feiras e Eventos para diversas localidades nos 
estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina;
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Contato

SINDIPROFES RS/SC

Endereço: Rua Castro Alves 300, 90430-130, Porto Alegre RS 

Fone: 51- 3273.7460

www.sindiprofes.org.br

Marketing@sindiprofes.org.br
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Desenvolvido por
•www.NewDevDigital.com

    

Apoio
•www.Clicindica.com.br

Projeto

15


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15

