CEM

PROGRAMA DE
CERTIFICAÇÃO

Viva a Diferença CEM
Certified in Exhibition Management™ (CEM) é a

Torne-se um CEM
No setor de exposições e eventos, a designação
Certified in Exhibition Management™ (CEM)
(Certificado em Gestão de Feiras e Eventos) é a
designação de excelência que oferece uma
certificação inovadora para os profissionais do
setor de feiras e eventos.
Os currículos CEM são uma fonte confiável de
conhecimentos específicos para todas as
pessoas e enfatizam a aplicação direta aos
desafios diários.

Objetivos do Programa de Certificação CEM
• Ênfase no conhecimento prático
• Em primeiro lugar um programa de educação, e em
segundo lugar, um programa de certificação
• Os currículos devem refletir as últimas tendências na
gestão de feiras e eventos
• Mantém os mais altos padrões para indivíduos que
conquistarem a designação CEM para que sejam
reconhecidos como profissionais competentes e
dedicados, com comprometimento a longo prazo com o
setor de feiras e eventos.
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Vantagens de ser um CEM
Conquistar a designação CEM fará uma diferença
significativa na sua carreira no setor de feiras e
eventos, pois isso demonstra dedicação à
carreira, conhecimentos aprofundados de
gestão de eventos e especialização nas
habilidades específicas do setor de feiras e
eventos.
Mais de 2.300 CEMs ativos em todo o mundo
fazem parte da Rede CEM, que serve como um
novo canal para comunicações, ideias, liderança
de conceitos, reconhecimento e promoção no
setor.

CEM em todo o Mundo
Em seu projeto de expansão do programa de
Certificação CEM para participantes em todo o
mundo, a IAEE e a Comissão CEM criaram um
sistema de parceria cujos licenciados compartilham
o marketing e a realização de cursos CEM em todo
o mundo.

O Programa de Certificação CEM é uma designação
mundial oferecida em:
O Programa de Certificação CEM tem
as seguintes componentes:
• Requisitos de elegibilidade
• Exames de Certificação
• Requisitos de Recertificação
• Concessão da Designação CEM
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Requisitos do Programa de Certificação CEM
Programa de treinamento e certificação em nove módulos, planejado para oferecer aos profissionais do
setor um preparo aprofundado nas operações gerais do setor.
• Os novos candidatos devem ter três (3)
anos de experiência integral no setor
de feiras e eventos.
• Os candidatos podem escolher nove (9)
módulos entre as doze (12) opções de
módulos para completar o Programa de
Certificação CEM.

• Cada módulo tem um exame
correspondente, que deve ser
completado com sucesso dentro
de 90 dias da conclusão do
módulo.
• Os candidatos têm três (3) anos
para completar todos os nove (9)
módulos e exames.

• A data inicial do candidato é a
data de aprovação no primeiro
exame, e todos os requisitos
devem ser cumpridos durante os
três (3) anos a partir daquela
data.

Plano de Currículos CEM
O Plano de Currículos assegura que todos os assuntos, objetivos dos módulos
e terminologia essencial para cada módulo serão tratados de forma
abrangente e fornecidos para aumentar o aprendizado e a compreensão do
aluno, a continuidade da apresentação e instrução pelo corpo docente e um
guia lógico tanto para os docentes quanto para os alunos, conforme avançam
pelo programa de certificação como um todo.

CURRÍCULOS
Devem refletir os
últimos conceitos de
gestão de feiras e
eventos

Principais áreas de estudo, transportadas do Plano para o Programa de
Certificação:
Gestão e Organização de Conferências e Reuniões

Desenvolvimento de Plantas e Layouts

Marketing de Feiras e Eventos

Organização e Gerenciamento de Feiras e Eventos

Gestão de Operações em Feiras e Eventos

de Público B2C

Comercialização de Feiras e Eventos

Seleção de Fornecedores de Serviços

Gestão Financeira, Orçamentos e Contratos

Planejamento e Gestão Estratégica*

*Os profissionais que já têm uma
designação CMP receberão créditos
por este módulo ao enviar o
certificado CMP com uma carta de
solicitação antes de completar o 9º
e último módulo.

História do Programa de Certificação CEM
Organizada em 1928 como Associação Nacional dos

O Programa de Certificação CEM é um curso de

Gestores de Feiras e Eventos para representar os

estudos abrangente de informações práticas e

interesses dos organizadores de feiras e eventos, a

específicas dentro do cenário de gestão de feiras e

International Association of Exhibitions and Events™

eventos. O programa é baseado no Plano de

(IAEE) é hoje a principal associação do setor mundial de

Currículos, que é composto pelos conceitos essenciais

feiras e eventos. A IAEE representa mais de 9.000

exigidos do profissional competente no estudo da

profissionais em mais de 50 países, que realizam e

Gestão de Feiras e Eventos.

apoiam feiras e eventos em todo o mundo.

A designação CEM inclui objetivos de curto e longo

Criada em 1975 pela Diretoria do IAEE como um programa
de

certificação

voluntária,

a

certificação

CEM

é

reconhecida em todo o setor de feiras e eventos como
uma ferramenta para elevar os padrões profissionais. A
IAEE apoia e reconhece os profissionais do setor que

prazo,

com

treinamentos
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podem

ser

personalizados para atender a necessidades e
interesses específicos. A designação CEM é obtida
quando o candidato completa o número exigido de
módulos oferecidos, nos formatos presencial.

receberam a certificação CEM.

E-mail: abrito@newevents.com.br
info@newevents.com.br
Telefone.: +55 11 3373-7449
Fax: +55 11 3373-7510
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www.newevents.com.br
www.iaee.com/cem

