GLOSSÁRIO DE ATIVIDADES E EVENTOS

Abertura - Usar Inauguração.
Acidente - Acontecimento que envolve dano, perda, lesão, sofrimento ou morte. Substitui desastre.
Acordo diplomático - Usar Negociação diplomática.
Acusação - Atribuição de falta, delito ou crime.
Afastamento - Desligamento temporário ou definitivo de cargo ou emprego. Substitui exoneração.
Almoço - Reunião de trabalho durante a refeição.
Almoço social - Reunião com amigos e/ou familiares durante a refeição.
Aniversário - Celebração dos anos decorridos de determinada data. Aplica-se a pessoas e instituições.
Apoio - Auxílio, ajuda ou sustentação. A natureza do apoio (econômico, financeiro, moral, político) pode
ser mencionada, à guisa de esclarecimento. Substitui patrocínio.
Aposentadoria - Afastamento definitivo do serviço ativo, por contagem de tempo ou invalidez. Quando
se trata de militar, usar Reforma.
Apresentação [de equipamento, de equipe, de programa, de projeto] - Exibição ou exposição pública e
solene.
Apuração eleitoral - Usar Eleições.
Arreamento de bandeira - Usar Culto à bandeira.
Assassinato - Homicídio voluntário, geralmente premeditado.
Assembleia - Usar Convenção.
Assinatura de ato oficial - Cerimônia ou ato solene em que se firma lei, decreto, contrato, convênio,
programa ou outra medida de caráter oficial.
Assinatura de livro de honra - Cerimonial de estado em que se firma, em livro especial, termo de
adesão, contribuição financeira ou voto de louvor.
Atentado - Ato ofensivo ou criminoso cometido contra pessoa, instituição ou patrimônio.
Ato de concentração - Usar Ato público.
Ato público - Reunião aberta e ostensiva de pessoas, para manifestação de opiniões sobre assuntos
políticos, sociais, econômicos etc.
Audiência - Ação em que pessoas e grupos são recebidos e ouvidos por quem tem cargo elevado.
Aplica-se a situações em que o titular recebe pessoas de outras esferas governamentais, da sociedade
civil, de delegações estrangeiras etc. E também àquelas em que é recebido por outras autoridades, no
Brasil e no exterior. Não confundir com Despacho ou Reunião.
Audiência pública - Consulta a determinada parcela da sociedade sobre iniciativa que possa afetá-la.
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Avant-première - Usar Lançamento.
Baile de formatura - Usar Formatura.
Balé - Usar Espetáculo artístico.
Banquete - Refeição solene e aparatosa para grande número de convidados.
Batizado - Cerimônia ritual de iniciação religiosa.
Bodas de ouro - Usar Aniversário [de casamento].
Bodas de prata - Usar Aniversário [de casamento].
Cadastramento - Inscrição de informações sobre pessoas ou coisas em determinado sistema, para fins
administrativos, financeiros, fiscais, jurídicos, culturais etc.
Café da manhã - Reunião de trabalho durante a refeição.
Campanha [educativa, eleitoral, governamental, publicitária, social] - Conjunto de iniciativas para
obter a adesão das pessoas a um produto, uma ideia ou um candidato.
Campeonato esportivo - Disputa de desempenho em diferentes modalidades de esporte.
Carnaval - Festejo popular que antecede a quarta-feira de cinzas.
Carreata - Desfile de veículos motorizados empreendido por determinados grupos para efeitos de
reivindicação, protesto, regozijo ou manifestação de solidariedade.
Casamento - Cerimônia ritual de união matrimonial.
Cassação - Anulação ou revogação de direitos políticos ou mandatos.
Celebração religiosa - Usar Culto religioso.
Censo - Usar Recenseamento.
Cessão - Usar Empréstimo.
Checkup - Usar Tratamento de saúde.
Ciclo de estudos - Usar Congresso.
Ciclo de palestras - Usar Congresso.
Cimeira - Usar Convenção.
Cinema - Usar Espetáculo artístico.
Cirurgia - Usar Tratamento de saúde.
Colóquio - Usar Congresso (quando de natureza acadêmica) ou Convenção (quando de natureza
política).
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Comemoração [cívica, religiosa] - Cerimônia de evocação de efeméride, fato ou acontecimento.
Substitui desfile cívico e parada cívica.
Comercialização - Transferência da propriedade de algo mediante pagamento de preço previamente
combinado. Substitui compra e venda, circunstâncias que podem ser mencionadas na especificação da
atividade ou do evento.
Comício - Reunião pública para manifestação de natureza política ou social ou para exposição das ideias
de candidato a cargo eletivo.
Compra - Usar Comercialização, reservando a palavra compra para a especificação da atividade ou do
evento.
Concerto - Usar Espetáculo artístico.
Concurso de cátedra - Usar Titulação acadêmica.
Concurso de livre-docência - Usar Titulação acadêmica.
Condecoração - Ação de distinguir alguém com uma insígnia, como reconhecimento de mérito. O termo
deve ser aplicado apenas quando a honraria é oficial (civil ou militar), concedida por órgãos
governamentais do Brasil ou de outros países. A Titulação honoris causa, mesmo quando originária de
universidade pública, não está compreendida nessa rubrica.
Conferência - Usar Congresso (quando de natureza acadêmica) ou Convenção (quando de natureza
política).
Confraternização - Manifestação coletiva em que se exteriorizam pontos de vista, ideias e convicções
comuns.
Congresso - Reunião de pessoas competentes para trocar ideias, comunicar pesquisas e deliberar sobre
questões de natureza científica ou acadêmica. Substitui ciclo de estudos, ciclo de palestras, colóquio,
conferência, encontro, fórum, jornada, mesa-redonda, painel, seminário e simpósio.
Consulta médica - Usar Tratamento de saúde.
Consulta odontológica - Usar Tratamento de saúde.
Convenção - Reunião de que participam autoridades, chefes de estado ou líderes representativos de
determinados grupos, organizações, instituições ou partidos, com a perspectiva de estabelecer acordos
ou encontrar plataformas de entendimento de caráter político, econômico, religioso etc. Substitui
assembleia, cimeira, colóquio, conferência, cumbre, encontro, fórum, jornada, mesa-redonda, painel,
reunião ampliada, reunião de cúpula, seminário e simpósio.
Convocação - Chamado para participação em reunião ou para incorporação em determinado
organismo.
Coquetel - Reunião social em que são servidas bebidas e iguarias.
Corrupção - Usar Prática de irregularidades.
Corte de fita - Usar Inauguração.
Cortejo fúnebre - Usar Funeral.
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Credenciamento - Outorga de procuração a pessoa ou entidade, para fins de representação ou exercício
de poder. Substitui diplomação, entrega de credenciais.
Cremação - Usar Funeral.
Criação de instituição - Iniciativa de fundar entidade pública ou privada. Substitui fundação e instalação.
Culto à bandeira - Cerimonial de estado em que se reverencia a bandeira como símbolo nacional.
Substitui hasteamento, arreamento e troca de bandeira.
Culto evangélico - Usar Culto religioso.
Culto religioso - Cerimônia ritual preconizada por determinada crença ou devoção. Substitui culto
evangélico, missa, missa de ação de graças, missa de sétimo dia e outras celebrações religiosas.
Cumbre - Usar Convenção.
Curso - Programa de estudos de duração e temática variáveis.
Defesa de tese - Usar Titulação acadêmica.
Demissão - Ato de deixar cargo ou função, por iniciativa do próprio funcionário ou por determinação
superior.
Deposição de flores - Usar Visita a monumento.
Desastre - Usar Acidente.
Descerramento de placa - Usar Inauguração.
Desestatização - Usar Privatização.
Desfile cívico - Usar Comemoração cívica.
Despacho - Ação em que funcionários ou membros de uma equipe são ouvidos por superior hierárquico,
com o propósito de dar andamento ou solução a assuntos pendentes. Pode ocorrer no gabinete da
autoridade ou no de seu auxiliar. Aplicável a encontros do titular com elementos do próprio governo
federal (assessores, ministros e secretários especiais). Não confundir com audiência ou reunião.
Substitui reunião ministerial.
Despedida - Usar Recepção / despedida.
Destituição - Usar Demissão.
Diplomação - Usar Credenciamento ou Posse.
Doação - Ato pelo qual uma pessoa dispõe de bens ou vantagens em favor de outrem. Aplica-se
também a instituições.
Doutorado - Usar Titulação acadêmica.
Edição [de artigo, de disco, de livro, de programa, de revista] - Processo de reprodução, publicação e
difusão de obra. Substitui publicação.
Eleições - Processo que, mediante sufrágio, objetiva a escolha de pessoa para ocupar cargo ou
desempenhar função de caráter representativo. Substitui apuração eleitoral e votação.
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Empréstimo - Cessão temporária de bens ou recursos, com o pressuposto de sua futura devolução.
Encarceramento - Usar Prisão.
Encerramento de atividades - Cessação do funcionamento de determinada instituição. Usar também
Sessão solene, Término de mandato ou Transmissão de cargo.
Encontro - Usar Congresso (quando de natureza acadêmica) ou Convenção (quando de natureza
política).
Enterro - Usar Funeral.
Entrega de credenciais - Usar Credenciamento.
Entronização - Usar Culto religioso.
Epidemia - Surto transitório de doença infecciosa.
Escolta [aérea] - Acompanhamento com a finalidade de dar proteção a pessoas ou objetos.
Escuta telefônica - Usar Espionagem, reservando a modalidade "escuta telefônica" para a especificação
da atividade.
Espetáculo artístico - Apresentação pública de teatro, música, canto, dança, cinema etc. Substitui balé,
cinema, concerto, ópera, show e teatro, entre outros eventos.
Espionagem - Processo pelo qual se vigiam e observam, secretamente, as atividades de pessoas e
instituições.
Estreia - Usar Lançamento.
Exame médico - Usar Tratamento de saúde.
Exame odontológico - Usar Tratamento de saúde.
Exoneração - Usar Afastamento.
Expediente - Conjunto de serviços ou tarefas de rotina administrativa.
Exposição - Exibição pública de produtos artísticos, industriais, agrícolas etc. Substitui feira, mostra,
salão de artes.
Falecimento - Usar Óbito.
Feira - Usar Exposição.
Festa - Usar Reunião social.
Festa de aniversário - Usar Aniversário.
Festa de despedida - Usar Recepção / despedida ou Reunião social, conforme o caso.
Festa de formatura - Usar Formatura.
Filiação partidária - Adesão a determinado partido, na qualidade de membro.
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Fiscalização - Usar Inspeção.
Formatura - Cerimônia de conclusão de curso. Substitui baile de formatura, missa de formatura e sessão
de entrega de diplomas, entre outras comemorações.
Fórum - Usar Congresso (quando de natureza acadêmica) ou Convenção (quando de natureza política).
Fundação - Usar Criação de instituição.
Funeral - Conjunto de cerimônias relacionadas com a morte de uma pessoa. Substitui cortejo fúnebre,
cremação, enterro, sepultamento, velório.
Greve - Suspensão voluntária e coletiva do trabalho, decidida por assalariados para obtenção ou
manutenção de benefícios materiais e/ou sociais.
Guerra - Conflito armado entre nações, partidos ou etnias, com o propósito de impor supremacia ou
defender interesses (materiais ou ideológicos).
Hasteamento de bandeira - Usar Culto à bandeira.
Homenagem - Ação de reverenciar alguém, em vida ou depois de sua morte, como reconhecimento de
mérito. Trata-se de honraria não oficial, concedida por entidades privadas ou pessoas, de caráter
essencialmente simbólico. A honraria post mortem deve ser registrada como homenagem póstuma.
Substitui reverência.
Inauguração - Solenidade em que se entrega ao público obra ou instituição. Aplica-se também à
apresentação de espetáculos e à abertura de exposições. Substitui corte de fita, descerramento de
placa, quebra de garrafa, troca de quadro, vernissage.
Indicação para cargo - Ação de recomendar ou sugerir o nome de determinada pessoa para ocupar
cargo ou função em instituição pública ou privada.
Inquérito parlamentar - Apuração de determinados fatos, em que os parlamentares atuam com
poderes de investigação próprios de magistrados.
Inspeção - Verificação rigorosa do cumprimento de normas. Substitui fiscalização.
Instalação - Usar Criação de instituição.
Invasão - Tomada ou ocupação abusiva de determinado edifício ou espaço. Substitui ocupação.
Investigação - Usar Perícia ou Pesquisa, conforme o caso.
Investimento - Desembolso monetário para aquisição de ativos que tragam retorno financeiro.
Jantar - Reunião de trabalho durante a refeição.
Jantar de gala - Usar Banquete.
Jantar social - Reunião com amigos e/ou familiares durante a refeição.
Jogo de futebol - Tipo de competição esportiva em que se enfrentam dois times de futebol. Substitui
partida de futebol.
Jornada - Usar Congresso (quando de natureza acadêmica) ou Convenção (quando de natureza
política).
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Julgamento - Formação de juízo a respeito de determinado assunto em litígio ou controvérsia.
Lançamento [de campanha, de candidatura, de curso, de filme, de obra, de programa, de projeto, de
relatório] - Divulgação pública ou promoção. Substitui estreia, pré-estreia, avant-première, sessão de
autógrafos.
Legalização - Usar Regularização.
Locação [de imóvel] - Transação jurídica pela qual uma das partes cede à outra o usufruto de um bem
de sua propriedade, em troca de pagamento.
Mesa-redonda - Usar Congresso (quando de natureza acadêmica) ou Convenção (quando de natureza
política).
Mestrado - Usar Titulação acadêmica.
Missa - Usar Culto religioso.
Missa de ação de graças - Usar Culto religioso.
Missa de formatura - Usar Formatura.
Missa de sétimo dia - Usar Culto religioso.
Morte - Usar Óbito.
Mostra - Usar Exposição.
Nascimento - Ato de nascer.
Negociação [diplomática] - Entendimento ou conversação sobre tema polêmico ou controverso.
Nomeação - Atribuição formal de cargo ou função a determinada pessoa, em instituição pública ou
privada. A atividade pode estar associada ao documento: decreto de nomeação, portaria de nomeação.
Óbito - Ato de morrer.
Ocupação- Usar Invasão.
Oferta de presente - Cerimonial de estado que consiste em troca de presentes entre autoridades.
Aplica-se também a situações em que não há reciprocidade. Substitui troca de presente.
Ópera - Usar Espetáculo artístico.
Painel - Usar Congresso (quando de natureza acadêmica) ou Convenção (quando de natureza política).
Palestra - Apresentação isolada de trabalho de natureza científica, acadêmica ou política. Quando o
evento for uma série de palestras, usar Curso.
Panfletagem - Distribuição de material de caráter político ou eleitoral.
Parada cívica - Usar Comemoração cívica.
Participação em coletivo - Atuação em organismo cujos integrantes ou associados têm os mesmos
poderes. A natureza do organismo [banca examinadora, colegiado, confraria, partido] deve vir na
especificação da atividade ou do evento.
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Partida - Usar Recepção / despedida.
Partida de futebol - Usar Jogo de futebol.
Partilha - Divisão de patrimônio em partes que, por direito, cabem a determinadas pessoas. A natureza
da partilha [herança] deve vir na especificação da atividade ou do evento.
Passeata - Marcha coletiva empreendida por determinados grupos para efeitos de reivindicação,
protesto, regozijo ou manifestação de solidariedade.
Passeio - Trajeto percorrido para fins de lazer, entretenimento ou exercício. Substitui vilegiatura.
Patrocínio - Usar Apoio.
Perícia - Diligência feita por peritos, a fim de esclarecer determinados fatos. Substitui investigação.
Pesquisa - Conjunto de atividades que têm por fim a produção de novos conhecimentos no campo de
determinada prática científica, artística, cultural etc. Substitui investigação.
Pesquisa de opinião - Levantamento da posição de determinado segmento da população a respeito de
fato, situação ou ideia.
Planejamento - Processo mediante o qual se estabelecem metas a alcançar e se dispõem, de modo
sistemático, os procedimentos que permitem alcançá-las.
Plantio de árvore - Cerimonial de estado em que se depositam sementes ou muda de vegetal na terra.
Polêmica - Discussão ou disputa em torno de questão que suscita divergências.
Política [administrativa, agrária, agropecuária, ambiental, de ciência e tecnologia, de comunicações,
cultural, de defesa nacional, de direitos humanos, econômica, educacional, espacial, esportiva, de
governo, habitacional, indígena, industrial, de integração nacional, judiciária, de minas e energia, de
obras hídricas, orçamentária, de planejamento, previdenciária, regional, de saneamento, de saúde, de
segurança pública, social, de sustentabilidade, trabalhista, de transportes, tributária, de turismo] Conjunto de providências e medidas tomadas em cada área e esfera de ação do governo (federal,
estadual, municipal, internacional) ou do terceiro setor. Quando o documento corresponde a todas as
áreas, seu contexto é política de governo.
Pós-doutorado - Usar Titulação acadêmica.
Posse - Ato pelo qual se assume cargo ou função. Substitui diplomação.
Prática de irregularidades - Ação ou conduta ilegal. Aplica-se a casos de abuso de poder e de desvio de
recursos institucionais (públicos ou privados) em benefício de uma ou mais pessoas. Substitui
corrupção.
Pré-estreia - Usar Lançamento.
Premiação - Ação de recompensar o mérito de pessoa ou instituição submetida a concorrência.
Preparação de viagem - Conjunto de providências necessárias para o deslocamento de autoridades e
chefes de estado.
Prestação de contas - Apresentação fundamentada do cumprimento de determinadas obrigações ou
incumbências, de natureza administrativa, financeira, política etc.
Prisão - Ato pelo qual se priva alguém da liberdade de ir e vir.
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Privatização - Transferência do que é estatal para o domínio da iniciativa privada.
Promoção - Ascensão a cargo, posto ou categoria superior.
Propaganda [partidária] - Divulgação de instituição, produto ou serviço, com ênfase em seus atributos.
Não confundir com publicidade.
Propositura [de medida legal] - Ato pelo qual se propõe ou inicia uma demanda.
Publicação - Usar Edição.
Publicidade - Divulgação de instituição, produto ou serviço, sem ênfase em seus atributos. Aplica-se,
entre outros, aos atos oficiais. Não confundir com propaganda.
Qualificação para doutorado - Usar Titulação acadêmica.
Qualificação para mestrado - Usar Titulação acadêmica.
Quebra de garrafa - Usar Inauguração.
Recenseamento - Pesquisa sobre atributos e características de grupos populacionais, para fins
estatísticos. Substitui censo.
Recepção - Usar Recepção / despedida ou Reunião social, conforme o caso.
Recepção / despedida - Cerimonial de estado que consiste em manifestações de reverência, com
diferentes graus de solenidade, quando da chegada ou partida de autoridades. Tais manifestações
ocorrem, em geral, em aeroportos, estações ferroviárias e portos. Substitui despedida e recepção.
Reforma - Aposentadoria de militar.
Reforma [administrativa, constitucional, educacional, política, previdenciária, tributária] - Conjunto de
medidas destinadas a alterar a estrutura e o funcionamento de determinadas áreas ou instituições.
Relacionamento familiar - Conjunto de relações pautadas por laços de parentesco.
Relacionamento social - Conjunto de relações pautadas por laços de amizade, profissão e/ou
convivência.
Remuneração - Gratificação, retribuição ou recompensa por serviço ou favor prestado.
Repressão - Conjunto de medidas e atos violentos de combate a manifestações de descontentamento e
revolta.
Reunião - Encontro previamente agendado entre duas ou mais pessoas, para tratar de assuntos de
interesse mútuo. Aplicável a situações de caráter político ou administrativo que supõem igualdade entre
os participantes. Não confundir com audiência ou despacho.
Reunião ampliada - Usar Congresso (quando de natureza acadêmica) ou Convenção (quando de
natureza política).
Reunião de cúpula - Usar Convenção e Reunião.
Reunião de trabalho - Usar Audiência, Despacho ou Reunião (dependendo do contexto).
Reunião familiar - Usar Reunião social.
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Reunião ministerial - Usar Despacho.
Reunião social - Encontro com amigos e familiares.
Reverência - Usar Homenagem.
Revista às tropas - Cerimonial de estado que consiste em inspecionar efetivos militares.
Salão de artes - Usar Exposição.
Seminário - Usar Congresso (quando de natureza acadêmica) ou Convenção (quando de natureza
política).
Sepultamento - Usar Funeral.
Sequestro - Ato pelo qual se priva uma pessoa de sua liberdade, mantendo-a em cativeiro.
Sessão de autógrafos - Usar Lançamento.
Sessão de entrega de diplomas - Usar Formatura.
Sessão parlamentar - Período em que uma assembleia, um órgão da administração ou uma autoridade,
no exercício de suas atribuições, delibera acerca de questões ou fatos que lhe são submetidos. O
atributo "solene" vai para a especificação da atividade ou do evento.
Show - Usar Espetáculo artístico.
Simpósio - Usar Congresso (quando de natureza acadêmica) ou Convenção (quando de natureza
política).
Solenidade [de assinatura de ato oficial, de assinatura de livro de honra, assinatura de memorando de
entendimento]
Teatro - Usar Espetáculo artístico.
Término de mandato - Fim do período de exercício de um cargo ou uma delegação.
Titulação acadêmica - Obtenção de dignidade acadêmica por meio de provas e defesa pública de
trabalho de pesquisa. Substitui defesa de tese, qualificação para mestrado, mestrado, qualificação para
doutorado, doutorado, pós-doutorado, concurso de livre-docência e concurso de cátedra.
Titulação de cidadania - Honraria concedida por governo municipal
Titulação honoris causa - Honraria concedida por instituição acadêmica a pessoas eminentes, sejam ou
não portadoras de diplomas universitários.
Transição governamental - Conjunto de estratégias institucionais destinadas a assegurar continuidade
das operações administrativas nos períodos de mudança de governo.
Transmissão de cargo - Ato pelo qual se passa determinada incumbência a um sucessor ou substituto.
Tratamento de saúde - Conjunto de procedimentos utilizados para fins profiláticos ou de cura. Substitui
checkup, cirurgia, consulta médica, consulta odontológica, exame médico e exame odontológico.
Troca de bandeira - Usar Culto à bandeira.
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Troca de guarda - Cerimonial de estado que consiste em substituir os soldados que integram a guarda
de honra, destacamento destinado a homenagear autoridades ou a zelar pelos monumentos nacionais.
Troca de presentes - Usar Oferta de presente.
Velório - Usar Funeral.
Venda - Usar Comercialização, reservando a palavra venda para a especificação da atividade ou do
evento.
Vernissage - Usar Inauguração.
Viagem [de lazer] - Deslocamento de um lugar a outro relativamente distante. A rigor, a viagem, como
evento, cobre apenas as situações relacionadas com o deslocamento em si, já que a menção ao local, na
seção de contexto, é indicador suficiente da presença do titular em cidades brasileiras ou estrangeiras
para as quais viajou. Utiliza-se também como contexto dos roteiros de apoio preparados pelos auxiliares
diretos da Presidência da República.
Vilegiatura - Usar Passeio.
Visita - Comparecimento a instituições (públicas ou privadas), obras públicas e logradouros, no país e no
exterior, como parte de roteiro oficial ou protocolar. Considera-se também visita, excepcionalmente, a
ida à residência de pessoas cuja representatividade ou valor simbólico as aproxima das instituições.
Visita a monumento - Cerimonial de estado que consiste em manifestações solenes perante estátua,
túmulo ou mausoléu (de heróis da pátria, mártires, soldado desconhecido etc.), com ou sem deposição
de flores.
Visita protocolar - Usar Visita.
Votação - Ato de depositar o voto na urna. Não confundir com eleições.
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