A Fórmula para o seu sucesso
profissional.

www.iaee.com/cem

Experimente a Experiência CEM
Torne-se um Profissional CEM - Certified in Exhibition Management
No setor de feiras e eventos, a Certificação de Gestão em Feiras (CEM) é a primeira e única designação
reconhecida internacionalmente oferecendo uma certificação para profissionais da indústria.
A designação CEM prevê objectivos de curto e longo prazo na carreira, podendo a formação
ser adaptada para atender às necessidades e interesses específicos. Os participantes são
capazes de selecionar e desenvolver competências em nove áreas de estudo especializado em
gestão de feiras. A disponibilidade de cursos online e presencialmente ajudam a conhecer as
necessidades, preferências individuais e objectivos profissionais dos participantes no CEM. O
Programa de Aprendizagem Profissional CEM é uma designação internacional presente nos Estados
Unidos, Canadá, China, Coréia, México, Portugal, Singapura, Espanha e Taiwan.
Os currículos CEM, uma fonte confiável de conhecimentos específicos para todos os indivíduos,
destacam a aplicação direta para desafios diários. Devido à ênfase no conhecimento prático, o
Programa de Aprendizagem Profissional CEM é em primeiro lugar, um programa educacional, e,
em segundo, um programa de certificação.
Benefícios de se Tornar um profissional CEM
A conquista da designação CEM pode fazer a diferença completa na carreira de um indivíduo no setor
de feiras porque significa dedicação à carreira, um conhecimento aprofundado em gestão
de feiras e eventos e uma especialização num conjunto de qualificações no setor.

A Rede CEM
Mais de 1.600 profissionais CEM em todo o mundo formam a Rede CEM que funciona como um
novo canal para comunicação, idéias, pensamento de liderança, reconhecimento da indústria
e promoção. Designados para utilizar o ícone CEM em cartões de visita, currículos,
redes sociais, sites e outros de moda a maximizar a promoção da especialização. Os responsáveis por
empresas no momento de contratação têm a garantia que os candidatos com designação CEM têm
conhecimentos e formação de excelência em gestão de feiras.
Preparação para se tornar CEM
Os candidatos devem ter pelo menos três anos de experiência a tempo inteiro como profissionais
de feiras e/ou gestão de eventos antes de iniciar o Programa CEM (estes requisitos variam
de acordo com cada formação). Para conseguir a designação, os participantes devem terminar nove
de 11 módulos e passar nos exames respectivos no prazo de três anos desde o início do programa.
Os participantes são incentivados a escolher os módulos com base nas suas necessidades
e interesses. Não existem unidades curriculares obrigatórias. O prazo de três anos começa
no momento em que o primeiro exame é completado com sucesso. Cursos de nível avançado também
estão disponíveis para CEMs de forma a aprofundar a sua formação profissional e obtenção de recertificação. As aulas do CEM estão disponíveis todo ano e são oferecidas on-line e no local.
Antecedentes
A certificação CEM foi criada em 1975 para fornecer uma designação profissional aos
indivíduos da indústria de feiras. A designação foi formada para elevar os padrões
profissionais e é reconhecida em toda a indústria como a marca principal de realização
profissional. A equipa da IAEE gere a administração diária do programa. A Comissão CEM é o
órgão responsável para o programa.
Seja um parceiro Licenciado CEM
IAEE oferece a oportunidade única de instituições parceiras serem líderes no desenvolvimento
e educação na industria de profissionais de feiras e eventos através da Licença concedida pela IAEE
para o Programa CEM.

Benefícios de se tornar um parceiro incluem a possibilidade de:
•

Desempenhar um papel central e integrar uma rede global de lideres no setor de feiras
e eventos

•

Aumentar o efeito positivo da reputação da sua organização e da marca como uma
parceira global da IAEE na liderança do desenvolvimento de feiras e eventos
profissionais do setor

•

Elevar os padrões profissionais e desenvolver rapidamente um grupo de elite de
profissionais da indústria altamente qualificados e experientes

•

Personalizar o currículo CEM para satisfazer as necessidades únicas do território
e da indústria

•

Selecionar e desenvolver competências de conhecimento de feiras e eventos do setor
no território designado

•

Obter receitas através da oferta de cursos de CEM no território designado

O que o suporte da IAEE ofereçe para licenciados?
IAEE apoia os parceiros licenciados, fornecendo orientações sobre o desenvolvimento do Programa
de Certificação Profissional CEM no território parceiro, bem como o desenvolvimento do
corpo docente. O Gestor do Programa CEM da IAEE e Diretor de Experiências de Aprendizagem
proporcionam uma comunicação regular, a formação necessária e sugestões para melhorias no
programa. Mediante pedido, um funcionário da IAEE está disponível para viajar para observar o
programa licenciado e participar em cerimónias que celebram as certificações dos profissionais CEM..

Faça parte da Rede Mundial de Profissionais CEM a partir de Hoje!
Informações completas sobre o Programa de Certificação Profissional CEM incluindo currículos
on-line e no local, horários das aulas, formulários necessários e ferramentas de rede do CEM
estão disponíveis em www.iaee.com/cem.
CEM a fórmula para o seu sucesso profissional!

