
 

ALUNOS DE EVENTOS VIVENCIAM EXPERIÊNCIAS PRÁTICAS COM PROFISSIONAIS DA 
COMUNICAÇÃO 

 

No último dia 23/10, os alunos de diversas turmas do Curso de Tecnologia em Eventos da Fatec 

Jundiaí receberam a visita do publicitário, professor, palestrante e mestre de cerimônias Carlos 

Cunha, um conhecido profissional da região que pôde orientar o público presente com ‘dicas 

valiosas’ de como se comportar adequadamente na condução de um cerimonial de um evento, 

seja ele corporativo ou festivo, solene ou mais lúdico.  Ele ressaltou  muito a importância do 

mercado de trabalho e os estudantes, no momento das perguntas ao palestrantes, mostraram 

a preocupação com o fator ‘precificação’ nos trabalhos oferecidos e nos orçamentos a serem 

destinados aos futuros clientes. “O mercado de Eventos, e no caso do cerimonial, tem tido um 

crescimento grande. Há grandes oportunidades pois há muita gente curiosa entrando no 

mercado, isso significa que existe essa necessidade de cada vez mais qualificação”, destacou o 

palestrante.   

 

Figura 

Cunha explicou a diferença entre cerimonialista e mestre de cerimônias e frisou que a 

atribuição dessas duas atividades a uma única pessoa é um grande erro. São atividades 

profissionais de Eventos, mas com responsabilidades completamente diferentes na 

execução das tarefas. Para ser mestre de cerimônia, a pessoa precisa ser simpática, estar 

em sintonia total com a equipe.  Objetividade, conhecer o evento, ser pró-ativo, pois numa 

determinada situação de imprevisto, o mestre de cerimônia vai ter que saber ‘trocar pneu com 

carro andando, para nunca deixar o evento parar “, explicou o palestrante.  

Cunha, adiantou, que é importante ter uma formação específica para ingressar no mercado de 

trabalho. “Observar outros profissionais, estudar e praticar a leitura, ter boa dicção e conhecer 

o roteiro com o organizador, sabendo de todo o cronograma a ser realizado”. No final da 

palestra, Carlos Cunha recebeu da professora mestra Adriana Perroni Ballerini (titular da 

disciplina Cerimonial e Protocolo ) um certificado e uma lembrança da instituição.  



 

Figura 2 Alunos com Carlos Cunha, coordenador do curso Galileo Schioser, professoras Adriana Perroni, Mariana 
Garcia e Professor Dimas. 

VISITA À RÁDIO DIFUSORA 

Já no dia 09/10, alunos do Curso Superior de Tecnologia em Eventos da Fatec Jundiaí – 

Deputado Ary Fossen,  acompanhados pela professora Adriana Perroni Ballerini, responsável 

por ministrar as aula de Cerimonial e Protocolo ao 2º semestre, visitaram no último dia 9 de 

outubro a Rádio Difusora 810 AM e  foram recebidos pelos profissionais da área de 

Comunicação e Eventos de Jundiaí, Adilson Freddo e Jamilson Tonolli.  Ambos radialistas, mas 

com bastante vivência nas atividades de Cerimonial e Protocolo, passaram diversas dicas e 

experiências para os estudantes, que os ‘sabatinaram’ com questões referentes à disciplina na 

parte teórica e prática.  

 
Alunos do Curso Superior de Eventos na rádio Difusora com os radialistas Adilson Freddo e Jamilson Tonolli 

 

Adilson Freddo passou pelas rádios de Jundiaí e hoje (de volta à casa) é o âncora dos 

programas jornalísticos e de esportes da emissora. Ele adiantou nesta visita técnica dos alunos 

as diversas experiências adquiridas em cerimoniais públicos e privados nos quais atuou como 



mestre de cerimônia.  O radialista Jamilson Tonolli, embora tenha realizado diversas atividades 

como mestre de cerimônia, atuou mais como cerimonialista e pode compartilhar de situações 

interessantes e dicas oportunas aos futuros profissionais gestores de  eventos do município.  

  De maneira prática, Adilson Freddo pode passar vivências nesta área e orientar os alunos 

quanto aos macetes da profissão. “Um mestre de cerimônia precisa ser discreto ao extremo, 

ser menos importante que o evento em si, ter postura, saber improvisar e, acima de tudo, 

respeito com o público alvo”, adiantou Adilson Freddo que agrega a atividade com as 

apresentações jornalísticas e esportivas da Rádio Difusora.  Ele reiterou a importância do 

ensaio e treinos de oralidade para quem deseja seguir na carreira de mestre de cerimônias.  

“Leia sempre em voz alta, usando a linguagem adequada, sempre respeitando a língua 

portuguesa, pois ao falar direito, e olhando para o público, você estará respeitando essas 

pessoas, que são as mais importantes num evento no qual está conduzindo”, explica ele.  

 

 



 
Adilson Freddo explica os ‘macetes’ comportamentais para um futuro mestre de cerimônia  

 

Já  o profissional Jamilson Tonolli pode explicar de maneira didática assuntos referentes aos 

ritos de protocolo e de diferentes cerimonias, falando a importância da precedência 

hierárquica existente entre eles. “O importante é o futuro profissional ler bastante, de 

preferência em frente ao espelho, para conter o nervosismo que é natural nesta atividade”, 

explica Tonolli.  

A professora Adriana Perroni ficou satisfeita com o feedback dos alunos em relação a 

experiência desses profissionais e agradeceu a acolhida da emissora e, ainda, aproveitou para 

lembrar que o vestibular da Fatec Jundiaí será dia 8 de dezembro para as áreas de Logística, 



Eventos, Gestão Ambiental, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e  Gestão da Tecnologia da 

Informação. A Fatec Jundiaí fica na Av. Ferroviários, Complexo Fepasa.  “Foi sem dúvida uma 

experiência muito enriquecedora para os alunos esse contato com profissionais que possuem 

essa bagagem em diversas cerimonias como o Adilson Freddo e o Jamilson Tonolli”. A FATEC 

vai mostrando seu dinamismo em trazer para dentro da instituição profissionais da região, 

renomados, para trazer aulas práticas a seus alunos. 

 

 
Jamilson Tonolli é questionado pela professora Adriana Perroni sobre sua vivência em cerimoniais 

 

Texto de João Carlos Coutinho, aluno do 2º semestre do Curso de Gestão em Eventos da Fatec 

Jundiaí.  
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