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PLANO DE TRABALHO 
 

FIELD PROJECT  CRIANDO UMA FESTA DE GRANDE PORTE NO RJ COM CONCEITO DE MARCA 

AUTORIA PATRICK SZKLARZ DISCENTES Nº MÁX. 10 

SUPERVISÃO João Maneira e Patrick Szklarz DISCENTES Nº MÍN. 6 

REQUISITOS  Aberto para todo o corpo discente 

PÚBLICO ALVO Frequentadores de Festas  

CÓDIGO A definir PERÍODO 2023.1 NATUREZA PRÁTICA CARGA HORÁRIA 60h 

 

EMENTA 

Ao se montar um negócio, inevitavelmente, muito se pensa no resultado financeiro e na consequente 
rentabilidade daquele empreendimento. Acontece que, sem o desenvolvimento de um conceito e um 
posicionamento bem definidos, o projeto nasce sem identidade e corre o risco de não alcançar o sucesso 
esperado. O caminho para montar um grande evento no RJ passa por diversas etapas desafiadoras, tais como a 
criação de branding, escolha do local e de patrocinadores, definição de atrativos e, finalmente, estratégias para 
comercialização dos ingressos. Queremos, então, propor a criação de um evento diferente de tudo que já se viu. 

PROBLEMA Profissionalizar a criação de eventos através de um planejamento bem definido. 

PRODUTO Uma festa de grande porte. 

OBJETIVO Ter uma festa de sucesso com lucro e com ótimas avaliações. 

METODOLOGIA 
Planejamento estratégico:  especificação das etapas e estratégia de trabalho de campo, definição de  
procedimentos metodológicos a serem usados na investigação de campo,  propostas de divulgação do produto 
ao público alvo externo. 

HABILIDADE 
 

Exigência 
MEC 

 
RESOLUÇÃO 
nº 5, 18 de 

dezembro de 
2018 

 
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência 
estrangeira comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. 

 
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter 
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. 

 Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

 
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

 
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 
soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

 Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

 
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de 
utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

 
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 

 Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

 Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

 Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

 Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

 
Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter 
interdisciplinar.  

 Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

 Outras: 

PROGRAMA GERAL (cronograma dos encontros semanais presenciais (em média 15) 

ATIVIDADE TEMA 

1 Apresentação geral do projeto, estudo de caso, definição de etapas 

2 Organizando a pré-produção de um evento: diferencial, divulgação, objetivos, criação de identidade e marca e PR 

3 
Conversa com Pedro Vidal e Fabio Ziberberg: como organizar um evento de sucesso open bar no Rio de Janeiro e 
como tornar um evento memorável para as marcas (ativações de marca e experiências + análises de case Rock the 
Mountain, Rock in Rio, Village Betano e Seu Vidal) 

4 1ª reunião com produtor, estabelecimento de datas, conceito, cenografia, lugar e atrações   

5 2ª reunião com o produtor: entendendo as possibilidades do evento – primeira visita técnica do local  

6 
Entendendo a viabilidade do evento: formulação de orçamento, projeção de lucro, pesquisa de mercado, o que é 
CMV e como operacionalizar um open bar  

7 
Início da estratégia de divulgação: como vender ingressos (economia comportamental, estratégia de lançamento, 
promoters, antecipação) 

8 
Como aumentar a margem de lucro de um evento de grande porte? Busca por patrocinadores, parceiros e 
bonificações 
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9 Contratos e demais documentos jurídicos (alvará, prefeitura, licenças etc) 

10 Lançamento das redes sociais da festa, calendário editorial, estratégia de marketing 

11 Lançamento das vendas da festa, análise de métricas e reunião com a assessoria de imprensa 

12 Fechamento de contrato com atrações, promoters e preparações finais para o evento 

13 Visita técnica e acompanhamento com o produtor 

14 Finalmente, semana da festa 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

A avaliação será composta por 3 partes: 
-Participação durante as aulas (20%) 
-Apresentação da pesquisa no encontro 6 (40%) 
-Apresentação aos colaboradores no encontro 14 (40%) 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

Composta de até três (3) títulos. 
Preferencialmente, os títulos devem compor o acervo da biblioteca da FGV. 
Referência à obra, conforme normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

Composta de até CINCO (5) títulos. 
Preferencialmente, os títulos devem compor o acervo da biblioteca da FGV. 
Referência à obra, conforme normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
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