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1 Introdução  

 

A Jornada Científica e Tecnológica do Oeste Baiano – JCTOB é, no âmbito 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA Campus 

Barreiras, o evento que, pela sua estrutura e alcance, promove a integração de 

todas as modalidades de ensino da instituição, desde os cursos da modalidade 

integrada à educação de nível superior, bem como de toda comunidade interna 

além da comunidade externa.   

Considerando a importância e dimensão da JCTOB no oeste baiano, este 

manual contém os direcionamentos que devem ser adotados durante o processo 

de planejamento, execução e avaliação do evento, permitindo clareza e eficiência 

na condução da sua organização. Sendo assim, este documento compõe a 

estrutura base da JCTOB e está disposto da seguinte forma:  inicialmente se 

apresenta a definição da tipologia do evento, seguida da contextualização da sua 

trajetória no IFBA - Campus Barreiras e da necessidade de constituição deste 

instrumento norteador contemplando a classificação, abrangência e objetivo do 

evento.  

Na sequência, apresenta-se a distribuição das comissões responsáveis 

pela sua organização e as respectivas atribuições, cujas ações delimitam os 

trabalhos a serem desenvolvidos por cada segmento e permitem que as(os) 

servidoras(es) interessadas(os) em participar da sua organização compreendam 

suas funções dentro da comissão na qual estarão inseridas(os). Na seção 

seguinte, apresenta a composição das comissões, visando assegurar o 

desenvolvimento dos trabalhos de forma coordenada e com tranquilidade para 

todas(os) as(os) envolvidas(os). Posteriormente, são elencadas as atribuições 

das colaboradoras e dos colaboradores e das monitoras e dos monitores e, na 

penúltima seção, o documento apresenta a estrutura da JCTOB que envolve a 

definição e a descrição dos tipos de atividades no contexto remoto, híbrido e 

presencial. As considerações finais reafirmam a importância da produção deste 

manual para direcionar as comissões que serão constituídas para a organização 

do evento.  

A seção Apêndice compila uma vasta quantidade de materiais produzidos 

pela comissão organizadora da edição 2020 da JCTOB, os quais estão 
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relacionados a ações necessárias para a operacionalização do evento. São 187 

documentos que fazem parte da rotina de trabalho das comissões desde o 

planejamento, a execução e a avaliação das atividades desenvolvidas. Nesse 

sentido, a disponibilização ordenada desses materiais otimiza o tempo de 

produção das comissões futuras, uma vez que oferece modelos e 

encaminhamentos práticos, bem como dá continuidade ao processo iniciado na 

XII edição do evento de garantir qualidade visual, confiabilidade, organização e 

padronização na realização da JCTOB.  
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2 Tipologia do evento 

 
 

A definição da tipologia da Jornada Científica e Tecnológica do Oeste 

Baiano - JCTOB é de fundamental importância para a compreensão da sua 

concepção e do seu processo de organização que estão contidos neste manual. 

Portanto, a JCTOB é um evento acadêmico-científico com uma “programação 

destinada à reunião de âmbito regional” (COUTINHO, 2020, p. 17). Nesse 

sentido, congrega “[...] grupos de determinada região geográfica, com interesses 

comuns em um determinado tema” (GUIMARÃES; TADINI, 2013, p.173) para 

discutir e socializar conhecimentos a fim de contribuir para a popularização da 

ciência.  

 

2.1 Contextualização temporal da JCTOB no IFBA Campus Barreiras  

 

A Jornada Científica e Tecnológica do Oeste Baiano - JCTOB é um evento 

que acontece desde 2008 no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

- IFBA Campus Barreiras com o objetivo de debater temáticas relacionadas à 

ciência, à tecnologia e ao desenvolvimento social sustentável e cultural. O evento 

está inserido na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - SNCT que acontece 

em todo o Brasil no mês de outubro. Este evento ocorre em órgãos de educação 

e pesquisa públicos e privados que debatem uma temática única. 

O evento é de fundamental importância, uma vez que se constitui como um 

momento em que se promove o contato da comunidade com abordagens, 

técnicas e métodos de investigação, valorizando-se a prática técnica-científica-

investigativa. Além disso, é uma oportunidade para a troca de saberes com 

diversas e diversos profissionais, pesquisadoras e pesquisadores e discentes de 

outras instituições, favorecendo, assim, a socialização do conhecimento e o 

incentivo à produção de novos saberes. 

 

2.2 Contextualização do manual do evento 

 

A JCTOB é um evento historicamente consolidado dentro do IFBA Campus 

Barreiras, contudo, um dos grandes entraves detectados logo na primeira reunião 
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da comissão organizadora da edição 2020 do evento foi a ausência de um 

documento-base que norteasse a sua concepção, bem como os objetivos e 

procedimentos que sustentam a sua estrutura enquanto atividade científica 

padronizada. Essa lacuna foi questionada e posta como uma das proposições que 

deveriam constar no relatório do evento tanto para registro quanto para 

fundamentar a solicitação da formação de uma comissão própria para elaboração 

do referido documento. Como encaminhamento da demanda apresentada no 

processo SEI nº 23286.003194/2020-01, a gestão do IFBA Campus Barreiras 

emitiu a portaria nº 4063, de 15 de dezembro de 2020, a qual foi alterada pela 

portaria nº 721 de 23 de fevereiro de 2021, instituindo a comissão para elaboração 

do documento-base de organização da JCTOB, o qual se consolidou no presente 

manual.  

 

2.3 Comissão de Transição e Comissões Organizadoras da JCTOB  

 

O planejamento, execução e avaliação da JCTOB é de responsabilidade 

das 12 comissões organizadoras do evento, conforme o detalhamento 

apresentado na seção 4 deste manual. No entanto, anteriormente ao processo de 

composição definitiva dessas comissões, a Comissão de Transição atua na 

mediação entre uma edição e outra do evento. A chamada pública para 

manifestação de interesse em compor a Comissão de Transição deve ser feita 

anualmente pela Direção Geral do IFBA Campus Barreiras e antecede todas as 

outras etapas.  

A Comissão de Transição garante à JCTOB memória e trajetória 

constituídas com institucionalidade, evitando que os trabalhos construídos nas 

edições anteriores se percam. Essa comissão é composta por membros da 

edição do ano anterior e servidoras(es) que manifestem interesse em participar da 

edição conseguinte da JCTOB, obedecendo a seguinte estrutura: 02 membros da 

Comissão de Coordenação da edição anterior, 01 membro da Comissão de 

Acessibilidade do ano anterior, 01 membro oriundo das outras comissões do ano 

anterior e 04 membros novos que manifestem interesse na chamada pública. Esta 

estrutura deve ser mantida anualmente para garantir o andamento adequado dos 

processos.  
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Nesse sentido, a Comissão de Transição trabalhará na mediação entre os 

eventos, focalizando a socialização dos resultados, avanços e lacunas mapeados 

nos relatórios finais com o intuito de garantir que as próximas comissões 

organizadoras possam produzir o evento com mais segurança e condições de 

trabalho mais consistentes e adequadas. Além disso, fará a leitura e a análise do 

Manual de planejamento, execução e avaliação da JCTOB para identificação 

dos percursos que devem ser construídos em relação ao evento. Destaca-se na 

figura a seguir a espacialização da composição e das atribuições gerais da 

Comissão de Transição: 

 

Figura 1 - Composição e atribuições gerais da Comissão de Transição  

Fonte: Comissão de elaboração do Manual de planejamento, execução e avaliação da JCTOB 

 

É importante ressaltar que os membros novos que se candidatarem para 

participar da Comissão de Transição deverão escolher, posteriormente, em qual 

comissão organizadora da JCTOB desejam se inserir quando a Direção Geral 

realizar a chamada para manifestação de interesse em compor uma das 

comissões organizadoras do evento de acordo com a seção 4 deste manual. 

Destaca-se que é imprescindível, na formação das comissões organizadoras do 

ano subsequente, a garantia da presença de uma pessoa com expertise na área 
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de acessibilidade para conduzir e acompanhar o planejamento, execução e 

avaliação do evento com a competência técnica necessária.  

As ações que devem ser executadas para a constituição da Comissão de 

Transição estão distribuídas na Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Ações para composição da Comissão de Transição  

Fonte: Comissão de elaboração do Manual de planejamento, execução e avaliação da JCTOB  

 

A estruturação sequencial dessas ações garantirá a organização 

necessária para o desenvolvimento adequado e eficiente das atribuições das 

comissões organizadoras, as quais terão, após esse processo, condições plenas 

de planejamento, execução e avaliação do evento. 

   

2.4 Classificação e abrangência do evento  

MÊS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS  RESPONSÁVEIS  

 
Fevereiro  

Chamada para composição da Comissão de 
Transição da JCTOB;  
Período de manifestação de interesse para 
participar da Comissão de Transição;  
Emissão da Portaria da Comissão de Transição; 

Direção Geral do 
IFBA Campus 

Barreiras 

Fevereiro 
a abril 

Leitura e estudo do relatório da edição do ano 
anterior da JCTOB e do Manual de 
planejamento, execução e avaliação da JCTOB. 

Comissão de 
Transição 

 
Abril  

Chamada para composição das comissões 
organizadoras da JCTOB;  
Período de manifestação de interesse para 
participar das comissões organizadoras da 
JCTOB;  
Emissão da portaria das comissões 
organizadoras da JCTOB; 

 
Direção Geral do 

IFBA Campus 
Barreiras 

Abril  Reuniões entre a Comissão de Transição e as 
Comissões Organizadoras da JCTOB do ano 
vigente, sob a coordenação da primeira;  

Comissão de 
Transição 

Comissões 
Organizadoras 

Maio  Início dos trabalhos independentes das 
Comissões Organizadoras da JCTOB do ano 
vigente. 

Comissões 
Organizadoras da 

JCTOB 
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Segundo Freiberger (2010) “os eventos podem ser classificados de acordo 

com o público que atingem e com os objetivos a que se propõem” (FREIBERGER, 

2010, p. 16). Nesse sentido, a autora classifica os eventos abertos como “[...] 

aqueles destinados ao público de modo geral.” (FREIBERGER, 2010, p. 16). 

Assim, a Jornada Científica e Tecnológica do Oeste Baiano - JCTOB se classifica 

como evento científico gratuito com abrangência regional, sendo no âmbito do 

IFBA Campus Barreiras o único que concilia, em sua natureza voltada para a 

popularização da ciência, todas as modalidades de ensino da instituição, 

agregando em seu escopo os resultados de atividades desenvolvidas dentro do 

tripé ensino, pesquisa e extensão.  

 

2.5 Objetivo da JCTOB 

 

Contribuir para popularização da ciência, oportunizando a troca de saberes 

entre pesquisadoras, pesquisadores, discentes do IFBA e de outras instituições e 

profissionais em geral, favorecendo, assim, a socialização do conhecimento, o 

incentivo à produção científica e o fortalecimento da instituição.    
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3 Orientações de acessibilidade  
 

É muito comum existirem barreiras de acessibilidade que impedem ou 

dificultam o acesso de pessoas com deficiência nos eventos promovidos por 

instituições educacionais. Entretanto, a ampliação do acesso à informação e da 

acessibilidade é um direito constitucional e está atrelado à construção de uma 

sociedade democrática, na qual todas e todos conquistam sua cidadania e na 

qual a diversidade humana é respeitada. É por meio da disseminação de práticas 

e estratégias para promover acessibilidade que se torna possível construir uma 

instituição cada vez mais inclusiva, com profissionais atentas e atentos a esse 

aspecto em suas práticas, visando a promoção do acesso à informação a todas 

as pessoas.  

Nesse sentido, para proporcionar a participação de todas as pessoas, seja 

em eventos presenciais, virtuais ou híbridos, garantindo que esta seja igualitária e 

equitativa, alguns aspectos precisam ser considerados: 

 

I. Planejamento: as questões voltadas à acessibilidade devem ser 

consideradas já na etapa de concepção e planejamento de um evento, 

para que este seja inclusivo. Nesse processo, o primeiro passo é o 

reconhecimento do público que será alcançado, considerando, dentro dele, 

as pessoas que possuem necessidades específicas. Dessa forma, é 

fundamental, planejar e operacionalizar os direcionamentos e orientações a 

serem adotadas para a autodeclaração das necessidades específicas 

pelas(os) participantes, de forma a lhes assegurar o acesso com o apoio 

das(os) devidas(os) profissionais, como tradutoras(es) intérpretes de libras, 

guia-intérprete, dentre outras(os) que se fizerem necessárias(os) em cada 

situação. Portanto, é imperativo que o formulário de inscrição disponibilize 

a opção para a autodeclaração do tipo de deficiência/transtorno e da 

especificação do apoio necessário para participação no evento em um dos 

campos de seu preenchimento.  

II. Comunicação e divulgação: os canais, instrumentos e materiais de 

comunicação construídos para a divulgação de um evento fazem com que 

as pessoas se sintam ou não confortáveis e estimuladas à participação. 
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Logo, se a acessibilidade for considerada como um dos pilares 

comunicacionais desde as primeiras etapas de planejamento e 

organização de um evento, este se fará inclusivo não apenas na execução 

de sua programação, mas também vai estimular, atrair e ampliar seu 

público, através do respeito e do acolhimento às pessoas com 

deficiência/transtorno, que se reflete no atendimento de todas(os). 

 

Dessa forma, se faz necessário o planejamento e a organização de alguns 

aspectos:  

 

a) a padronização das informações nos materiais de divulgação, 

considerando a acessibilidade em todas as etapas de elaboração do 

evento;  

b) a utilização de materiais em braille para divulgação da localização 

dos espaços a serem usados, bem como da programação; 

c) a disponibilização de um mapa do local, utilizando o princípio de 

escrita tátil sempre que possível; 

d) a utilização da linguagem inclusiva nas mídias sociais - 

#PraTodasTodosVerem -, bem como da legenda descritiva em 

todos os espaços de circulação das imagens/cards construídos. 

Esse procedimento permite que o conteúdo fique acessível para as 

pessoas com deficiência visual, agregando a interação desse 

público; 

e) a utilização de cores acessíveis com contrastes como, por exemplo, 

branco no preto, em todos os materiais de comunicação e 

divulgação;  

f) a utilização de legenda em vídeos de divulgação, bem como o uso 

da janela para a interpretação em Libras; 

g) a disponibilização e/ou divulgação digital de folhetos informativos, 

contendo indicações sobre os espaços, horários e locais acessíveis 

nos ambientes do evento; 

h) a utilização de uma plataforma online de gerenciamento de eventos 

que permita a criação de sites acessíveis, com a possibilidade de 
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integração com  plugin de acessibilidade (Vlibras, dentre outros), e 

com o recurso do leitor de tela. 

 

III. Local: em caso de eventos presenciais, a escolha dos locais para 

realização das atividades deve ser avaliada de forma criteriosa. É 

necessário considerar alguns aspectos: 

a) a verificação do espaço disponível em cada ambiente; 

b) a certificação de que a entrada e saída são bem distribuídas, com 

rampas e corrimãos que facilitem o deslocamento, permitindo que o 

espaço seja apto para receber todos os tipos de pessoas, bem como 

garantindo a livre circulação das(os) participantes: 

- obesidade: acento acessível e entrada sem roleta; 

- deficiência física: rampa, plataforma elevatória e espaço para 

cadeira de rodas; 

- Surdocegueira: espaço para o guia-intérprete sentar à sua frente; 

- Cega(o) usuária(o) de cão-guia: o acesso do cão-guia a qualquer 

ambiente é permitido por lei; 

- Surdez: precisa da garantia do espaço para a(o) tradutora(r) 

intérprete ou guia-intérprete.  

c) sinalização adequada dos locais: é imprescindível a utilização de 

placas e cartazes com letras em tamanho legível, descrição em braille nos 

corrimãos, próximo às portas e saídas, indicação de banheiros, rol, 

auditório, salas de minicursos, oficinas, exposições, mostras científico-

culturais, apresentações de trabalhos, atividades culturais, dentre outras. 

Todas essas medidas garantem uma fonte de informação visando a 

acessibilidade de todas e todos.  

 

Vale destacar que, no formato virtual e/ou híbrido, essas demandas não 

deixam de ser consideradas, mas se modificam em função da natureza digital dos 

espaços e da forma de circulação das informações. Dessa forma, é imperativo 

que diante dessa realidade também seja feito um levantamento criterioso e 

detalhado das necessidades que precisam ser atendidas, das(os) profissionais 

necessárias(os) e das adequações que devem ser feitas, tais como pensar tempo 
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de tela, manutenção de  tradutoras(es) intérpretes de libras, guia-intérprete, sala 

de audiodescrição e guia-interpretação em todas as atividades abertas ou 

naquelas que, mesmo sendo de público restrito, contam com pessoas inscritas 

que declararam previamente suas necessidades específicas, dentre outras ações. 

Pensar um evento de forma inclusiva, independente do seu formato, significa 

planejar, executar e avaliar constantemente o atendimento confortável e 

acolhedor para cada uma e cada um, visando o acesso de todas e todos, sendo 

responsabilidade da Comissão de Acessibilidade coordenar e acompanhar o 

atendimento de tais demandas. 
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4 Comissões responsáveis pela organização do evento  

 

Para a organização da JCTOB, em todas as suas etapas de concepção, 

planejamento, execução e avaliação, será necessária a formação de 12 

comissões, as quais serão constituídas através de chamada pública para 

manifestação de interesse, realizada pela Direção Geral do IFBA Campus 

Barreiras, que posteriormente emitirá portaria, conforme a seguinte distribuição:  

 

- Comissão de Coordenação; 

- Comissão de Elaboração dos Documentos, Formulários e 

Correspondências Oficiais; 

- Comissão de Elaboração dos Materiais de Divulgação; 

- Comissão de Agenciamento; 

- Comissão de Comunicação e Divulgação; 

- Comissão de Logística; 

- Comissão de Certificação; 

- Comissão Científica; 

- Comissão de Acessibilidade; 

- Comissão de Atividade(s) Cultural(is); 

- Comissão de Apoio; 

- Comissão de Avaliação. 

 

A estruturação das comissões listadas, acima, surgiu da necessidade 

identificada pela comissão organizadora da edição 2020 da JCTOB de que a 

prática de constituição de uma comissão única, responsável por desenvolver 

todas as ações que sustentam a composição das atividades do evento, fosse 

repensada e reavaliada.  Nesse sentido, diante da solicitação feita à Direção 

Geral do IFBA Campus Barreiras, durante a apresentação do relatório final da XII 

edição da JCTOB, esse novo formato, exposto no presente manual, permite que o 

planejamento, execução e avaliação do evento seja organizado com a superação 

das dificuldades encontradas nas edições anteriores. 

Essa estrutura de ordenamento das comissões amplia a quantidade total 

de pessoas inseridas nos trabalhos de organização, evitando sobrecargas, bem 
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como estabelece de forma mais clara as atribuições de cada instância de 

estruturação da JCTOB, colocando as comissões na condição de grupos 

independentes, embora interconectados e subordinados à Comissão de 

Coordenação. Tal reformulação tem como objetivos garantir condições de 

trabalho mais adequadas, bem como alcançar ainda mais eficiência e qualidade 

nos resultados obtidos. Na figura, a seguir, apresenta-se a espacialização das 

relações estabelecidas entre as comissões que passam a compor a organização 

da JCTOB.  

 

Figura 2 - Comissões responsáveis pela organização da JCTOB 

 

Fonte: Comissão de elaboração do Manual de planejamento, execução e avaliação da JCTOB 

 

Conforme a Figura 2 apresenta, as comissões estabelecem entre si 

relações de comunicação primárias e secundárias, estando todas conectadas em 

maior ou menor grau e subordinadas à Comissão de Coordenação. Nas seções 

seguintes, são apresentadas as definições de cada comissão, bem como são 

listadas, de forma detalhada, as suas atribuições, permitindo a visualização das 

instâncias de composição do evento, o que facilita a operacionalização das ações 

de forma assertiva e direcionada.  

 

4.1 Comissão de Coordenação  
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A Comissão de Coordenação é a instância geral de organização da JCTOB 

sendo responsável pelo gerenciamento global das atividades desenvolvidas pelas 

demais comissões constituídas para o planejamento, execução e avaliação do 

evento.   

 

São atribuições da Comissão de Coordenação: 

 

● Criar uma pasta geral da Comissão de Coordenação no drive da JCTOB 

(jctobifba@gmail.com) do ano vigente; 

● Criar subpastas dentro da pasta geral da Comissão de Coordenação no 

drive da JCTOB para cada comissão, orientando sobre a necessidade de 

manter todos os documentos atualizados e organizados para acesso de 

todas e todos as(os) envolvidas(os) no planejamento do evento; 

● Solicitar e gerenciar, juntamente com as demais comissões, a pesquisa 

prévia com toda a comunidade estudantil do IFBA Campus Barreiras para 

levantamento de interesses e expectativas da comunidade interna, as 

quais devem ser consideradas no planejamento e elaboração do evento; 

● Estabelecer o calendário de reuniões periódicas com todas as comissões e 

disponibilizá-lo na pasta geral da Comissão de Coordenação no drive da 

JCTOB; 

● Estabelecer um cronograma com os prazos para organização dos 

calendários específicos de trabalho das demais comissões, apresentar 

essas informações nas reuniões gerais e disponibilizar o documento na 

pasta geral da Comissão de Coordenação, no drive da JCTOB, para as 

demais comissões darem encaminhamento;  

● Convocar, organizar e presidir as reuniões gerais com todas as comissões 

e disponibilizar as deliberações na pasta geral da Comissão de 

Coordenação, no drive da JCTOB, para encaminhamento; 

● Solicitar à Direção Geral do IFBA Campus Barreiras, por meio da unidade 

SEI JCTOB.bar, a destinação de um espaço com mobiliário, computador, 

impressora, internet e materiais de escritório para a execução dos 

trabalhos das comissões; 
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● Construir uma escala de uso do espaço disponibilizado pela Direção Geral 

do IFBA Campus Barreiras para organização das reuniões das comissões 

e inserir na pasta geral da Comissão de Coordenação no drive da JCTOB; 

● Elaborar a planilha de controle das atividades das comissões e inserir na 

subpasta de cada comissão, no drive da JCTOB (Modelo no item 1.1 do 

Apêndice), para encaminhamentos; 

● Direcionar e acompanhar periodicamente a execução das atribuições de 

cada comissão, em cada etapa de construção do evento, conforme 

alimentação feita pelas comissões na planilha de controle das atividades 

na pasta geral da Comissão de Coordenação, no drive da JCTOB, e 

direcionar os encaminhamentos; 

● Convidar, quando possível, representantes de outras instituições para fazer 

parte da organização da JCTOB e, em caso de aceite, gerenciar os 

encaminhamentos necessários; 

● Estabelecer contato com a Direção Geral e a Diretoria de Ensino do IFBA 

Campus Barreiras quando necessário;  

● Participar de entrevistas ou outras atividades de divulgação do evento em 

parceria com a Comissão de Comunicação e Divulgação; 

● Estabelecer contato com outras instituições de ensino para administrar as 

possíveis participações no evento e direcionar os encaminhamentos;  

● Organizar e disponibilizar na pasta geral, no drive da JCTOB, a escala de 

trabalho para a execução do evento (Modelo no item 11 do Apêndice);  

● Agendar e conduzir a reunião geral de orientação à equipe de suporte do 

evento: colaboradoras(es), monitoras(es) e demais comissões, 

apresentando os materiais necessários à execução da JCTOB;  

● Solicitar à Direção de Ensino, por meio da unidade SEI JCTOB.bar, uma 

cota de impressão dos materiais na gráfica do IFBA Campus Barreiras; 

● Verificar os materiais para impressão disponibilizados pelas demais 

comissões e marcar o status como liberado na planilha de impressão 

dentro da pasta de cada comissão no drive da JCTOB, considerando a 

cota e o tipo do material para as comissões darem encaminhamentos;  
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● Gerenciar a realização da pesquisa com a comunidade interna para 

levantamento de interesse prévio na submissão de oficinas, minicursos, 

exposições e mostras científico-culturais; 

● Gerenciar as chamadas para submissão de oficinas, minicursos, 

exposições e mostras científico-culturais; 

● Solicitar às(aos) ministrantes de minicursos e oficinas o envio prévio dos 

materiais que serão utilizados nas atividades para que sejam repassados 

para o estudo e leitura antecipada das(os) tradutoras(es) intérpretes de 

libras, guia-intérprete e disponibilizar o material recebido na pasta da 

Comissão de Coordenação, no drive da JCTOB, para a Comissão de 

Acessibilidade dar encaminhamento; 

● Sugerir, em reunião com as demais comissões, o nome de uma(um) 

servidora(r) do IFBA Campus Barreiras para ser a(o) mestra(e) de 

cerimônia do evento;  

● Gerenciar, em reunião com as demais comissões, a definição da(o) 

mestra(e) de cerimônia do evento, estabelecer o contato com a(o) 

servidora(r) indicada(o) para confirmação e encaminhamento das 

informações necessárias;   

● Encaminhar o relatório final da JCTOB para a Direção Geral do IFBA 

Campus Barreiras por meio da unidade SEI JCTOB.bar; 

● Gerenciar, com exclusividade, o e-mail da JCTOB (jctobifba@gmail.com) 

para envio de todos os materiais e documentações necessárias, além de 

assegurar as devolutivas com celeridade;  

● Gerenciar, com exclusividade, a unidade JCTOB.bar no SEI, 

acompanhando todos os processos por ela gerados e ou recebidos; 

● Compor a Comissão de Transição que fará a mediação entre a edição do 

ano vigente e a edição subsequente da JCTOB.  

● Mediar a definição da(o) representante da Comissão de Acessibilidade que 

comporá a Comissão de Transição entre a edição do ano vigente e a 

edição subsequente da JCTOB. 

● Mediar a definição da(o) representante das demais comissões 

organizadoras que comporá a Comissão de Transição entre a edição do 

ano vigente e a edição subsequente da JCTOB. 
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● Conferir e (re)organizar, periodicamente, os materiais na pasta da 

Comissão de Coordenação, no drive da JCTOB, para que a Comissão de 

Avaliação possa produzir a lista de Apêndice que constará na elaboração 

do relatório final do evento.  

 

Para melhor visualização das ações da Comissão de Coordenação segue 

o Fluxograma 1, no qual se apresenta de forma sintética a condução dos 

trabalhos centrais dentro dessa instância, espacializando as principais 

articulações que são estabelecidas com as demais comissões organizadoras ao 

longo do processo de planejamento, execução e avaliação do evento.  

 

Fluxograma 1 - Comissão de Coordenação  

 

Fonte: Comissão de Elaboração do Manual de planejamento, execução e avaliação da JCTOB 

 

Caso surjam, ao longo da organização, planejamento e execução do 

evento, demandas inerentes a esta instância de trabalho, as quais não foram 

previstas nas atribuições listadas anteriormente, estas devem ser resolvidas pela 

própria Comissão de Coordenação. 

 

4.2 Comissão de Elaboração dos Documentos, Formulários e Correspondências 

Oficiais 
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A Comissão de Elaboração dos Documentos, Formulários e 

Correspondências Oficiais é a instância responsável por redigir, revisar e 

disponibilizar para as outras comissões todos os documentos necessários para os 

trâmites do evento.    

 

São atribuições da Comissão de Elaboração dos Documentos, Formulários 

e Correspondências Oficiais: 

 

● Elaborar formulário para a pesquisa prévia com toda a comunidade interna 

do IFBA Campus Barreiras para o levantamento de interesses e 

expectativas relativas ao evento, as quais devem ser consideradas no seu 

planejamento e elaboração por todas as comissões organizadoras; 

● Disponibilizar o formulário para a pesquisa prévia na pasta da Comissão de 

Elaboração dos Documentos, Formulários e Correspondências Oficiais, no 

drive da JCTOB, para a Comissão de Acessibilidade realizar a verificação e 

ajustes, quando necessário;  

● Disponibilizar a versão final do formulário para a pesquisa prévia na pasta 

da Comissão de Elaboração dos Documentos, Formulários e 

Correspondências Oficiais, no drive da JCTOB, para a Comissão de 

Coordenação dar encaminhamento;  

● Redigir os textos dos convites para as(os) palestrantes e disponibilizar 

dentro da pasta da Comissão de Elaboração dos Documentos, Formulários 

e Correspondências Oficiais, no drive da JCTOB, para a Comissão de 

Acessibilidade realizar a verificação e ajustes, quando necessário (Modelo 

no item 7 do Apêndice); 

● Disponibilizar a versão final dos textos dos convites dentro da pasta da 

Comissão de Elaboração dos Documentos, Formulários e 

Correspondências Oficiais, no drive da JCTOB, para a Comissão de 

Coordenação dar encaminhamento; 

● Redigir os materiais de orientações para as(os) palestrantes e 

disponibilizar dentro da pasta da Comissão de Elaboração dos 

Documentos, Formulários e Correspondências Oficiais, no drive da JCTOB, 
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para a Comissão de Acessibilidade realizar a verificação e ajustes, quando 

necessário (Modelo no item 8.3 do Apêndice); 

● Disponibilizar a versão final dos materiais de orientações às(aos) 

palestrantes dentro da pasta da Comissão de Elaboração dos Documentos, 

Formulários e Correspondências Oficiais, no drive da JCTOB, para a 

Comissão de Coordenação dar encaminhamento; 

● Elaborar a proposta de modelo de slides e outros materiais visuais a serem 

utilizados por palestrantes e ministrantes de minicursos e oficinas e 

disponibilizar na pasta da Comissão de Elaboração dos Documentos, 

Formulários e Correspondências Oficiais, no drive da JCTOB, para a 

Comissão de Acessibilidade dar encaminhamento; 

● Disponibilizar a versão final do modelo de slides e outros materiais a serem 

utilizados por palestrantes e ministrantes de minicursos e oficinas e 

disponibilizar na pasta da Comissão de Elaboração dos Documentos, 

Formulários e Correspondências Oficiais, no drive da JCTOB, para a 

Comissão de Coordenação dar encaminhamento; 

● Redigir o texto para o e-mail de agradecimento pela participação das(os) 

palestrantes no evento e disponibilizar dentro da pasta da Comissão de 

Elaboração dos Documentos, Formulários e Correspondências Oficiais, no 

drive da JCTOB, para a Comissão de Acessibilidade realizar a verificação e 

ajustes, quando necessário (Modelo no item 7 do Apêndice); 

● Disponibilizar a versão final do texto de e-mail para o agradecimento pela 

participação das(os) palestrantes no evento dentro da pasta da Comissão 

de Elaboração dos Documentos, Formulários e Correspondências Oficiais, 

no drive da JCTOB, para a Comissão de Coordenação dar 

encaminhamento; 

● Redigir os textos e informes para o site do evento e para o site do IFBA e 

disponibilizar dentro da pasta da Comissão de Elaboração dos 

Documentos, Formulários e Correspondências Oficiais, no drive da JCTOB, 

para a Comissão de Acessibilidade realizar a verificação e ajustes, quando 

necessário (Modelo nos itens 8.10 e 8.11 do Apêndice); 

● Disponibilizar a versão final dos textos e informes que serão publicados no 

site do evento e no site do IFBA dentro da pasta da Comissão de 
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Elaboração dos Documentos, Formulários e Correspondências Oficiais, no 

drive da JCTOB, para a Comissão de Divulgação e Comunicação dar 

encaminhamento; 

● Redigir os textos para publicação em sites e blogs da região e 

disponibilizar dentro da pasta da Comissão de Elaboração dos 

Documentos, Formulários e Correspondências Oficiais, no drive da JCTOB, 

para a Comissão de Acessibilidade realizar a verificação e ajustes, quando 

necessário (Modelo nos itens 8.12 e 8.13 do Apêndice); 

● Disponibilizar a versão final dos textos para publicação em sites e blogs da 

região dentro da pasta da Comissão de Elaboração dos Documentos, 

Formulários e Correspondências Oficiais, no drive da JCTOB, para a 

Comissão de Comunicação e Divulgação dar encaminhamento; 

● Redigir o texto para divulgação da pesquisa com a comunidade interna 

para levantamento de interesse prévio na submissão de oficinas, 

minicursos, exposições e mostras científico-culturais e disponibilizar dentro 

da pasta da Comissão de Elaboração dos Documentos, Formulários e 

Correspondências Oficiais, no drive da JCTOB, para a Comissão de 

Acessibilidade realizar a verificação e ajustes, quando necessário; 

● Disponibilizar a versão final do texto para divulgação da pesquisa com a 

comunidade interna para levantamento de interesse prévio na submissão 

de oficinas, minicursos, exposições e mostras científico-culturais dentro da 

pasta da Comissão de Elaboração dos Documentos, Formulários e 

Correspondências Oficiais, no drive da JCTOB, para as comissões 

responsáveis darem encaminhamento; 

● Redigir o texto das chamadas para submissão de proposta de exposições 

e mostras científico-culturais, minicursos e oficinas, dentre outros, e 

disponibilizar dentro da pasta da Comissão de Elaboração dos 

Documentos, Formulários e Correspondências Oficiais, no drive da JCTOB, 

para a Comissão de Acessibilidade realizar a verificação e ajustes, quando 

necessário (Modelo no item 8.11 do Apêndice); 

● Disponibilizar a versão final dos textos das chamadas para submissão de 

proposta de exposições e mostras científico-culturais, minicursos e 

oficinas, dentre outros, e disponibilizar dentro da pasta da Comissão de 
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Elaboração dos Documentos, Formulários e Correspondências Oficiais, no 

drive da JCTOB, para as comissões responsáveis darem encaminhamento; 

● Redigir os textos das chamadas para monitoras(es) e colaboradoras(es) e 

disponibilizar dentro da pasta da Comissão de Elaboração dos 

Documentos, Formulários e Correspondências Oficiais, no drive da JCTOB, 

para a Comissão de Acessibilidade realizar a verificação e ajustes, quando 

necessário (Modelo no item 8.11 do Apêndice); 

● Disponibilizar a versão final dos textos das chamadas para monitoras(es) e 

colaboradoras(es) dentro da pasta da Comissão de Elaboração dos 

Documentos, Formulários e Correspondências Oficiais, no drive da JCTOB, 

para as comissões responsáveis darem encaminhamento; 

● Elaborar o formulário de inscrição da chamada para submissão de 

proposta de exposições e mostras científico-culturais, minicursos e 

oficinas, dentre outros, e disponibilizar dentro da pasta da Comissão de 

Elaboração dos Documentos, Formulários e Correspondências Oficiais, no 

drive da JCTOB, para a Comissão de Acessibilidade realizar a verificação e 

ajustes, quando necessário; 

● Disponibilizar a versão final dos formulários de inscrição das chamadas 

para submissão de proposta de exposições e mostras científico-culturais, 

minicursos e oficinas, dentre outros, dentro da pasta da Comissão de 

Elaboração dos Documentos, Formulários e Correspondências Oficiais, no 

drive da JCTOB, para as comissões de Coordenação e de Comunicação e 

Divulgação darem encaminhamento;   

● Elaborar o formulário de inscrição da chamada para monitoras(es), 

colaboradoras(es) e disponibilizar dentro da pasta da Comissão de 

Elaboração dos Documentos, Formulários e Correspondências Oficiais e 

disponibilizar, no drive da JCTOB, para a Comissão de Acessibilidade 

realizar a verificação e ajustes, quando necessário; 

● Disponibilizar a versão final do formulário de inscrição da chamada para 

monitoras(es) e colaboradoras(es) dentro da pasta da Comissão de 

Elaboração dos Documentos, Formulários e Correspondências Oficiais, no 

drive da JCTOB, para as comissões responsáveis darem encaminhamento; 
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● Elaborar o texto do cerimonial do evento (Modelo no item 1.6 do Apêndice) 

e disponibilizar dentro da pasta da Comissão de Elaboração dos 

Documentos, Formulários e Correspondências Oficiais, no drive da JCTOB, 

para a Comissão de Acessibilidade realizar a verificação e ajustes, quando 

necessário; 

● Disponibilizar a versão final do cerimonial do evento dentro da pasta da 

Comissão de Elaboração dos Documentos, Formulários e 

Correspondências Oficiais, no drive da JCTOB, para a Comissão de 

Coordenação dar encaminhamento;  

● Revisar o Manual do Participante do Evento (Modelo no item 2.1 do 

Apêndice) e disponibilizar a versão final dentro da pasta da Comissão de 

Elaboração dos Documentos, Formulários e Correspondências Oficiais, no 

drive da JCTOB, após verificação dos ajustes pela Comissão de 

Acessibilidade, para a Comissão de Coordenação e a Comissão de 

Divulgação e Comunicação darem encaminhamento; 

● Revisar o Guia de Orientações com as atribuições das(os) 

colaboradoras(es) (Modelo no item 2.2 do Apêndice) e disponibilizar a 

versão final dentro da pasta da Comissão de Elaboração dos Documentos, 

Formulários e Correspondências Oficiais, no drive da JCTOB, para a 

Comissão de Coordenação dar encaminhamento; 

● Estabelecer como rotina de produção a inserção da versão preliminar de 

todos os documentos elaborados dentro da pasta da Comissão de 

Elaboração dos Documentos, Formulários e Correspondências Oficiais, no 

drive da JCTOB, para a Comissão de Acessibilidade realizar a verificação e 

ajustes e a consequente disponibilização da versão final no mesmo local 

para as comissões responsáveis darem encaminhamento;  

● Construir a planilha de controle dos materiais de impressão dentro da pasta 

da Comissão de Elaboração dos Documentos, Formulários e 

Correspondências Oficiais, no drive da JCTOB, e disponibilizar para a 

Comissão de Coordenação dar encaminhamento; 

● Disponibilizar na pasta da Comissão de Elaboração dos Documentos, 

Formulários e Correspondências Oficiais, no drive da JCTOB, todos os 
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materiais de sua competência que precisam ser impressos para a 

Comissão de Coordenação dar encaminhamento;  

● Encaminhar para impressão, quando necessário, todos os materiais de 

produção de sua competência que foram marcados com o status liberado 

pela Comissão de Coordenação na planilha de impressão e repassá-los às 

comissões específicas para darem encaminhamento;  

● Produzir o texto para o e-mail de convite a toda a comunidade acadêmica 

do IFBA Campus Barreiras visando a sua participação na reunião de 

apresentação do relatório final da JCTOB e disponibilizar na pasta da 

Comissão de Elaboração dos Documentos, Formulários e 

Correspondências Oficiais, no drive da JCTOB, para a Comissão de 

Coordenação dar encaminhamento; 

● Elaborar o termo de autorização de uso de voz e imagem, o qual deve ser 

preenchido e assinado pelas(os) tradutoras(es) intérpretes e guia-

intérpretes.  

● Disponibilizar o termo de autorização de uso de voz e imagem pelas(os) 

tradutoras(es) intérpretes e guia-intérpretes na pasta da Comissão de 

Elaboração dos Documentos, Formulários e Correspondências Oficiais 

para a Comissão de Acessibilidade dar encaminhamento;  

● Conferir e (re)organizar, periodicamente, os materiais na pasta da 

Comissão de Elaboração dos Documentos, Formulários e 

Correspondências Oficiais, no drive da JCTOB, para que a Comissão de 

Avaliação possa produzir a lista de Apêndice que constará na elaboração 

do relatório final do evento.  

 

Para melhor visualização das ações da Comissão de Elaboração dos 

Documentos, Formulários e Correspondências Oficiais segue, abaixo, o 

Fluxograma 2, no qual se apresenta de forma sintética a condução dos trabalhos 

centrais dentro dessa instância, espacializando as principais articulações que são 

estabelecidas com as demais comissões organizadoras ao longo do processo de 

planejamento, execução e avaliação do evento.  
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Fluxograma 2 - Comissão de Elaboração dos Documentos, Formulários e 

Correspondências Oficiais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Comissão de Elaboração do Manual de planejamento, execução e avaliação da JCTOB 

 

Caso surjam, ao longo da organização, planejamento e execução do 

evento, demandas inerentes a esta instância de trabalho, as quais não foram 

previstas nas atribuições listadas anteriormente, estas devem ser resolvidas pela 

própria Comissão de Elaboração dos Documentos, Formulários e 

Correspondências Oficiais.  

 

4.3 Comissão de Elaboração dos Materiais de Divulgação  

 

A Comissão de Elaboração dos Materiais de Divulgação é a instância 

responsável por criar, redigir, diagramar, revisar e repassar para as outras 

comissões todos os produtos de circulação, visando a ampla e acessível 

divulgação do evento tanto no âmbito interno quanto externo ao IFBA Campus 

Barreiras.   

 

São atribuições da Comissão de Elaboração dos Materiais de Divulgação: 

 

● Criar a planilha dentro da pasta da Comissão de Elaboração dos Materiais 

de Divulgação, no drive da JCTOB, com o cronograma de produção dos 

materiais diversificados para todas as etapas do evento: cards, flashcards, 
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vídeos, vídeo-depoimentos, além de conteúdos próprios das redes sociais 

digitais - figurinhas, stories, posts, dentre outros. Observação: A produção 

dos materiais deve estar de acordo com o cronograma definido em parceria 

com a Comissão de Comunicação e Divulgação, de forma a garantir que 

cada produto fique pronto e disponível com o prazo mínimo de 02 (dois) 

dias antes da publicação e circulação. (Modelos nas Abas 7 e 9 do item 1.1 

e no item 6 do Apêndice);  

● Elaborar, de acordo com a periodicidade estabelecida no cronograma de 

produção, os materiais diversificados para todas as etapas do evento: 

cards, flashcards, vídeos, vídeo-depoimentos, além de conteúdos próprios 

das redes sociais digitais - figurinhas, stories, posts, dentre outros 

(Modelos nas Abas 7 e 9 do item 1.1 e no item 6 do Apêndice) e 

disponibilizar na pasta da Comissão de Elaboração dos Materiais de 

Divulgação, no drive da JCTOB, para as comissões responsáveis darem 

encaminhamento; 

● Alimentar, semanalmente, a planilha com o cronograma de produção dos 

materiais diversificados para todas as etapas do evento, indicando o status 

(em andamento, concluído, liberado) de cada material para a Comissão 

de Comunicação e Divulgação dar encaminhamento; 

● Estabelecer como rotina de produção a inserção da versão preliminar de 

todos os materiais elaborados dentro da pasta da Comissão de Elaboração 

dos Materiais de Divulgação, no drive da JCTOB, para a Comissão de 

Acessibilidade realizar a verificação e ajustes e a consequente 

disponibilização da versão final no mesmo local para as comissões 

responsáveis darem encaminhamento;  

● Produzir cards e outros materiais para divulgação da pesquisa com a 

comunidade interna do IFBA Campus Barreiras para levantamento de 

interesse prévio na submissão de oficinas, minicursos, exposições e 

mostras científico-culturais e disponibilizar dentro da pasta da Comissão de 

Elaboração dos Materiais de Divulgação, no drive da JCTOB, para a 

Comissão de Acessibilidade fazer a verificação e os ajustes, quando 

necessário; 
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● Disponibilizar, dentro da pasta da Comissão de Elaboração dos Materiais 

de Divulgação, no drive da JCTOB, a versão final dos cards e outros 

materiais para divulgação da pesquisa com a comunidade interna do IFBA 

Campus Barreiras para levantamento de interesse prévio na submissão de 

oficinas, minicursos, exposições e mostras científico-culturais para a 

Comissão de Comunicação e Divulgação dar encaminhamento; 

● Produzir cards para divulgação do formulário para a pesquisa prévia com 

toda a comunidade interna do IFBA Campus Barreiras para o levantamento 

de interesses e expectativas relativas ao evento, as quais devem ser 

consideradas no seu planejamento e elaboração por todas as comissões 

organizadoras e disponibilizar na pasta da Comissão de Elaboração dos 

Materiais de Divulgação, no drive da JCTOB, para a Comissão de 

Acessibilidade realizar a verificação e ajustes, quando necessário;  

● Disponibilizar a versão final do card para divulgação do formulário para a 

pesquisa prévia na pasta da Comissão de Elaboração dos Materiais de 

Divulgação no drive da JCTOB para a Comissão de Comunicação e 

Divulgação e a Comissão de Coordenação darem encaminhamento; 

● Elaborar o modelo de crachá para disponibilização às pessoas inscritas no 

ato do credenciamento, de acordo com o número de participantes 

informado pela Comissão de Comunicação e Divulgação e disponibilizar 

dentro da pasta da Comissão de Elaboração dos Materiais de Divulgação, 

no drive da JCTOB, para a Comissão de Acessibilidade fazer a verificação 

e os ajustes, quando necessário, e repassar a versão final do material 

impresso para a Comissão de Apoio dar encaminhamento; 

● Elaborar um tutorial de acesso ao site do evento com as instruções para 

efetivação das inscrições de participante geral e participante de minicursos 

e oficinas e disponibilizar dentro da pasta da Comissão de Elaboração dos 

Materiais de Divulgação, no drive da JCTOB, para a Comissão de 

Acessibilidade fazer a verificação e os ajustes, quando necessário; 

● Disponibilizar, dentro da pasta da Comissão de Elaboração dos Materiais 

de Divulgação, no drive da JCTOB, a versão final do tutorial de acesso ao 

site do evento para a Comissão de Comunicação e Divulgação e a 

Comissão de Coordenação darem encaminhamento; 
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● Produzir, além dos materiais gerais de divulgação, o card da programação 

por dia de atividade (Modelo no item 6.7 do Apêndice) e disponibilizar 

dentro da pasta da Comissão de Elaboração dos Materiais de Divulgação, 

no drive da JCTOB, para a Comissão de Acessibilidade fazer a verificação 

e os ajustes, quando necessário; 

● Disponibilizar, dentro da pasta da Comissão de Elaboração dos Materiais 

de Divulgação, no drive da JCTOB, a versão final do card da programação 

por dia de atividade para a Comissão de Comunicação e Divulgação dar 

encaminhamento;  

● Produzir, além dos materiais gerais de divulgação, o card de divulgação da 

programação completa do evento (Modelo no item 6.7 do Apêndice) e 

disponibilizar, dentro da pasta da Comissão de Elaboração dos Materiais 

de Divulgação, no drive da JCTOB, para a Comissão de Acessibilidade 

fazer a verificação e os ajustes, quando necessário; 

● Disponibilizar, dentro da pasta da Comissão de Elaboração dos Materiais 

de Divulgação, no drive da JCTOB, a versão final do card de divulgação da 

programação completa do evento para a Comissão de Comunicação e 

Divulgação dar encaminhamento; 

● Produzir, além dos materiais gerais de divulgação, o card de abertura das 

inscrições como participante geral e de divulgação inicial do evento 

(Modelo no item 6.3.1 e 6.3.2 do Apêndice) e disponibilizar, dentro da pasta 

da Comissão de Elaboração dos Materiais de Divulgação, no drive da 

JCTOB, para a Comissão de Acessibilidade fazer a verificação e os 

ajustes, quando necessário;  

● Disponibilizar, dentro da pasta da Comissão de Elaboração dos Materiais 

de Divulgação, no drive da JCTOB, a versão final do card de abertura das 

inscrições como participante geral e de divulgação inicial do evento para a 

Comissão de Comunicação e Divulgação dar encaminhamento; 

● Produzir, além dos materiais gerais de divulgação, os cards  para as 

chamadas do evento (Modelo no item 6.2 do Apêndice): submissão de 

propostas de oficinas e minicursos, exposições, mostras científico-culturais, 

submissão de trabalhos, inscrição de monitoras(es), avaliadoras(es) e 

colaboradoras(es), dentre outras, e disponibilizar dentro da pasta da 
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Comissão de Elaboração dos Materiais de Divulgação, no drive da JCTOB, 

para a Comissão de Acessibilidade fazer a verificação e os ajustes, quando 

necessário; 

● Disponibilizar, dentro da pasta da Comissão de Elaboração dos Materiais 

de Divulgação, no drive da JCTOB, a versão final dos cards para as 

chamadas do evento para a Comissão de Comunicação e Divulgação dar 

encaminhamento; 

● Produzir cards e outros materiais para divulgação de inscrições como 

participante dos minicursos e oficinas (Modelo no item 6.5 do Apêndice) e 

disponibilizar dentro da pasta da Comissão de Elaboração dos Materiais de 

Divulgação, no drive da JCTOB, para a Comissão de Acessibilidade fazer a 

verificação e os ajustes, quando necessário; 

● Disponibilizar, dentro da pasta da Comissão de Elaboração dos Materiais 

de Divulgação, no drive da JCTOB, a versão final dos cards e outros 

materiais para divulgação de inscrições como participante dos minicursos e 

oficinas para a Comissão de Comunicação e Divulgação dar 

encaminhamento; 

● Produzir cards e outros materiais para divulgação das comissões que estão 

trabalhando na organização do evento (Modelo no item 6.8 do Apêndice), a 

exemplo da série Quem faz a JCTOB, criada em 2020, e disponibilizar 

dentro da pasta da Comissão de Elaboração dos Materiais de Divulgação, 

no drive da JCTOB, para a Comissão de Acessibilidade fazer a verificação 

e os ajustes, quando necessário;  

● Disponibilizar, dentro da pasta da Comissão de Elaboração dos Materiais 

de Divulgação, no drive da JCTOB, a versão final dos cards e outros 

materiais para divulgação das comissões que estão trabalhando na 

organização do evento para a Comissão de Comunicação e Divulgação dar 

encaminhamento; 

● Produzir cards e outros materiais para divulgação da chamada para 

composição do banco de avaliadoras(es) e disponibilizar dentro da pasta 

da Comissão de Elaboração dos Materiais de Divulgação, no drive da 

JCTOB, para a Comissão de Acessibilidade fazer a verificação e os 

ajustes, quando necessário; 
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● Disponibilizar, dentro da pasta da Comissão de Elaboração dos Materiais 

de Divulgação, no drive da JCTOB, a versão final dos cards e outros 

materiais para divulgação da chamada para composição do banco de 

avaliadoras(es) para a Comissão Científica dar encaminhamento; 

● Produzir cards e outros materiais instrucionais sobre as transmissões do 

evento (Modelo no item 6.6 do Apêndice), quando este ocorrer no formato 

virtual ou híbrido, e disponibilizar dentro da pasta da Comissão de 

Elaboração dos Materiais de Divulgação, no drive da JCTOB, para a 

Comissão de Acessibilidade fazer a verificação e os ajustes, quando 

necessário; 

● Disponibilizar, dentro da pasta da Comissão de Elaboração dos Materiais 

de Divulgação, no drive da JCTOB, a versão final dos cards e outros 

materiais instrucionais sobre as transmissões do evento para a Comissão 

de Comunicação e Divulgação dar encaminhamento; 

● Produzir o card de convite a toda a comunidade acadêmica do IFBA 

Campus Barreiras visando a sua participação na reunião de apresentação 

do relatório final da JCTOB e disponibilizar dentro da pasta da Comissão 

de Elaboração dos Materiais de Divulgação, no drive da JCTOB, para a 

Comissão de Acessibilidade fazer a verificação e os ajustes, quando 

necessário; 

● Disponibilizar, dentro da pasta da Comissão de Elaboração dos Materiais 

de Divulgação, no drive da JCTOB, a versão final do card de convite a toda 

a comunidade acadêmica do IFBA Campus Barreiras visando a sua 

participação na reunião de apresentação do relatório final da JCTOB para a 

Comissão de Coordenação dar encaminhamento; 

● Produzir figurinhas para divulgação do evento através do WhatsApp 

(Modelo no item 6.9 do Apêndice) e disponibilizar dentro da pasta da 

Comissão de Elaboração dos Materiais de Divulgação, no drive da JCTOB, 

para a Comissão de Acessibilidade fazer a verificação e os ajustes, quando 

necessário;  

● Disponibilizar, dentro da pasta da Comissão de Elaboração dos Materiais 

de Divulgação, no drive da JCTOB, a versão final das figurinhas para 
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divulgação do evento para a Comissão de Comunicação e Divulgação dar 

encaminhamento; 

● Produzir vídeos para a série Plantão JCTOB (Modelo no item 6.10 do 

Apêndice), criada em 2020, para divulgação e circulação nas mídias 

sociais digitais e disponibilizar dentro da pasta da Comissão de Elaboração 

dos Materiais de Divulgação, no drive da JCTOB, para a Comissão de 

Acessibilidade fazer a verificação e os ajustes, quando necessário; 

● Disponibilizar, dentro da pasta da Comissão de Elaboração dos Materiais 

de Divulgação, no drive da JCTOB, a versão final dos vídeos para a série 

Plantão JCTOB para a Comissão de Comunicação e Divulgação dar 

encaminhamento; 

● Produzir o card de agradecimento às(aos) colaboradoras(es) do evento e 

disponibilizar, dentro da pasta da Comissão de Elaboração dos Materiais 

de Divulgação, no drive da JCTOB, para a Comissão de Acessibilidade 

fazer a verificação e os ajustes, quando necessário;  

● Disponibilizar, a versão final do card de agradecimento às(aos) 

colaboradoras(es) dentro da pasta da Comissão de Elaboração dos 

Materiais de Divulgação, no drive da JCTOB, para a Comissão de 

Comunicação e Divulgação dar encaminhamento; 

● Utilizar, em todos os materiais produzidos para divulgação e circulação, a 

logomarca padrão da JCTOB (Modelo no item 4 do Apêndice), do IFBA e 

da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, conforme o tema anual;  

● Estabelecer como rotina a disponibilização dos materiais produzidos na 

pasta da Comissão de Elaboração dos Materiais de Divulgação, no drive 

da JCTOB, para que a Comissão de Acessibilidade elabore a legenda 

acessível para todos os materiais de divulgação; 

● Disponibilizar, dentro da pasta da Comissão de Elaboração dos Materiais 

de Divulgação, no drive da JCTOB, a versão final da legenda acessível 

para todos os materiais produzidos para a Comissão de Comunicação e 

Divulgação dar encaminhamento. 

● Disponibilizar, dentro da pasta da Comissão de Elaboração dos Materiais 

de Divulgação, no drive da JCTOB, a versão completa dos materiais 
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produzidos (card – ou outro tipo de material + legenda acessível) para a 

Comissão de Comunicação e Divulgação dar encaminhamento. 

● Conferir e (re)organizar, periodicamente, os materiais na pasta da 

Comissão de Elaboração dos Materiais de Divulgação, no drive da JCTOB, 

para que a Comissão de Avaliação possa produzir a lista de Apêndice que 

constará na elaboração do relatório final do evento.  

  

Para melhor visualização das ações da Comissão de Elaboração dos 

Materiais de Divulgação segue, abaixo, o Fluxograma 3, no qual se apresenta de 

forma sintética a condução dos trabalhos centrais dentro dessa instância, 

espacializando as principais articulações que são estabelecidas com as demais 

comissões organizadoras ao longo do processo de planejamento, execução e 

avaliação do evento.  

 

Fluxograma 3 - Comissão de Elaboração dos Materiais de Divulgação 

Fonte: Comissão de Elaboração do Manual de planejamento, execução e avaliação da JCTOB 

 

Dada a dinamicidade entre as edições do evento e as especificidades da 

produção de materiais de divulgação, caso surjam, ao longo da organização, 

planejamento e execução do evento, demandas não previstas nas atribuições 

listadas anteriormente, como, por exemplo, a necessidade de elaboração de 

novos produtos, tais situações devem ser resolvidas por esta comissão. 
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4.4 Comissão de Agenciamento 

 

A Comissão de Agenciamento é a instância responsável por organizar 

todas as etapas necessárias para assegurar a participação das(os) palestrantes, 

bem como gerenciar as questões relativas à submissão da proposta do evento em 

editais de fomento.     

 

São atribuições da Comissão de Agenciamento: 

 

● Fazer o levantamento de possíveis nomes de palestrantes para o evento 

de acordo com o tema anual da SNCT, disponibilizando essas informações 

em planilha específica dentro da pasta da Comissão de Agenciamento, no 

drive da JCTOB, para a Comissão de Coordenação dar encaminhamento 

às discussões e à definição das(os) convidadas(os); 

● Estabelecer contato de convite informal com as(os) possíveis palestrantes 

selecionadas(os); 

● Confirmar a aceitação das(os) palestrantes e refazer, sempre que 

necessário, o levantamento em caso de negativas, registrando as 

informações em planilha específica dentro da pasta da Comissão de 

Agenciamento, no drive da JCTOB, para a Comissão de Coordenação dar 

encaminhamento às redefinições das(os) convidadas(os);   

● Estabelecer novo contato de convite informal com as(os) palestrantes 

selecionadas(os), em caso de negativas dos nomes definidos 

anteriormente, até que se obtenha o número necessário de aceitações; 

● Confirmar a aceitação das(os) palestrantes e o fechamento da grade 

definitiva de convidadas(os) e registrar as informações em planilha 

específica dentro da pasta da Comissão de Agenciamento, no drive da 

JCTOB, para a Comissão de Elaboração dos Documentos, Formulários e 

Correspondências Oficiais e a Comissão de Coordenação darem 

encaminhamento; 

● Alimentar, após o fechamento da grade definitiva de palestrantes, a 

planilha específica dentro da pasta da Comissão de Agenciamento, no 

drive da JCTOB, com os seguintes dados das(os) convidadas(os) que 
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confirmaram presença no evento: nome completo sem abreviações, título 

da palestra que será ministrada, e-mail, contato telefônico, vínculo 

institucional e resumo do Currículo Lattes para as comissões de 

Certificação, de Elaboração dos Documentos, Formulários e 

Correspondências Oficiais e de Coordenação darem encaminhamento;   

● Organizar os trâmites burocráticos para assegurar passagem, translado, 

hospedagem e alimentação para todas(os) as(os) palestrantes, 

gerenciando essas etapas até que sejam concluídas durante o evento e 

registrar os encaminhamentos dentro da pasta da Comissão de 

Agenciamento no drive da JCTOB; 

● Solicitar às(aos) palestrantes o envio de uma foto para divulgação da 

palestra e inserir dentro da pasta da Comissão de Agenciamento, no drive 

da JCTOB, para a Comissão de Elaboração dos Materiais de Divulgação 

dar encaminhamento; 

● Solicitar às(aos) palestrantes o envio prévio dos materiais que serão 

utilizados nas atividades para que sejam repassados para o estudo e 

leitura antecipada das(os) tradutoras(es) intérpretes de libras, guia-

intérprete e audiodescritoras(es) e disponibilizar o material recebido na 

pasta da Comissão de Agenciamento, no drive da JCTOB, para a 

Comissão de Acessibilidade dar encaminhamento; 

● Pesquisar editais para submissão de propostas de auxílio financeiro para o 

evento e repassar as informações durante as reuniões gerais;  

● Fazer a submissão da proposta do evento em editais para aquisição de 

auxílio financeiro, quando houver disponibilidade destes, acompanhando e 

gerenciando as etapas do processo até a sua conclusão, o que inclui a 

prestação final de contas, caso seja aprovado;   

● Recepcionar e direcionar as(os) palestrantes e as(os) ministrantes para as 

salas de realização das atividades, quando necessário;  

● Gerenciar a definição de nomes para mediação das palestras, mesas-

redondas e demais atividades nas quais este trabalho seja necessário e 

disponibilizar as informações em planilha na pasta da Comissão de 

Agenciamento, no drive da JCTOB, para a Comissão de Coordenação dar 

encaminhamento; 
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● Conferir e (re)organizar, periodicamente, os materiais na pasta da 

Comissão de Agenciamento, no drive da JCTOB, para que a Comissão de 

Avaliação possa produzir a lista de Apêndice que constará na elaboração 

do relatório final do evento.  

 

Para melhor visualização das ações da Comissão de Agenciamento segue, 

abaixo, o Fluxograma 4, no qual se apresenta de forma sintética a condução dos 

trabalhos centrais dentro dessa instância, espacializando as principais 

articulações que são estabelecidas com as demais comissões organizadoras ao 

longo do processo de planejamento, execução e avaliação do evento. 

 

Fluxograma 4 - Comissão de Agenciamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Comissão de Elaboração do Manual de planejamento, execução e avaliação da JCTOB 

 

Caso surjam, ao longo da organização, planejamento e execução do 

evento, demandas inerentes a esta instância de trabalho, as quais não foram 

previstas nas atribuições listadas acima, estas devem ser resolvidas pela própria 

Comissão de Agenciamento.  

 

4.5 Comissão de Comunicação e Divulgação 

 

A Comissão de Comunicação e Divulgação é a instância responsável por 

gerenciar o site do evento e todas as suas redes sociais, bem como articular e 
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promover a ampla e acessível divulgação de todos os materiais de circulação da 

JCTOB tanto no âmbito interno quanto externo ao IFBA Campus Barreiras. 

 

São atribuições da Comissão de Comunicação e Divulgação: 

 

● Construir, em parceria com a Comissão de Elaboração dos Materiais de 

Divulgação, a planilha com o Calendário de Publicação e Circulação dos 

materiais diversificados (cards, flashcards, vídeos, vídeo-depoimentos, 

além de conteúdos próprios das redes sociais digitais - figurinhas, stories, 

posts, dentre outros) para todas as etapas do evento, estabelecendo uma 

sequência e periodicidade de postagem;   

● Definir, dentro do Calendário de Publicação e Circulação dos materiais 

diversificados, os dias de postagem de cada tipo de produto/conteúdo e os 

canais nos quais serão divulgados; (Modelo no item 1.3 do Apêndice); 

● Disponibilizar e alimentar, periodicamente, a planilha com o Calendário de 

Publicação e Circulação dos materiais diversificados dentro da pasta da 

Comissão de Comunicação e Divulgação, no drive da JCTOB (Modelo no 

item 1.3 do Apêndice), com o status de concluído para a Comissão de 

Coordenação dar encaminhamento, caso necessário; 

● Organizar o site do evento com todas as informações necessárias e 

atualizá-lo periodicamente. Observação: Caso a comissão julgue 

pertinente, pode ser feita a consulta ao site do evento - Edição 2020: 

https://www.even3.com.br/jctobonline2020/; 

● Gerenciar as contas oficiais do evento no Instagram e no Facebook, 

alimentando-as, periodicamente, com todos os produtos de divulgação, 

conforme o Calendário de Publicação e Circulação dos materiais 

diversificados; 

● Publicar, periodicamente, os materiais de divulgação nos grupos 

institucionais do WhatsApp (grupo de informes, de professoras(es), de 

servidoras(es) e das turmas), estabelecendo a frequência de replicação 

dos conteúdos, considerando as datas definidas no Calendário de 

Publicação e Circulação dos materiais diversificados; 
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● Elaborar, avaliar e reelaborar constantemente as estratégias para 

divulgação dos materiais diversificados, visando a ampliação do alcance da 

JCTOB; 

● Verificar, antes de realizar qualquer publicação, se os materiais produzidos 

estão sinalizados como concluídos e liberados na planilha disponibilizada 

pela Comissão de Elaboração dos Materiais de Divulgação na pasta do 

drive da JCTOB;  

● Divulgar todas as informações necessárias sobre a pesquisa de 

expectativas e interesses em relação ao evento, a pesquisa de interesse 

em submissão de minicursos, oficinas, mostras científico-culturais e 

exposições, a abertura de inscrições no evento, as chamadas para 

submissão de minicursos, oficinas, exposições, mostras científico-culturais, 

seleção das(os) monitoras(es), abertura de inscrições para submissão de 

trabalhos, participantes de minicursos e oficinas, chamada para 

colaboradoras(es), banco de avaliadoras(es) dentre outros processos que 

deverão ser publicados nos diversos canais de divulgação da JCTOB;  

● Solicitar ao setor de Comunicação Social do IFBA Campus Barreiras a 

divulgação periódica e ordenada das chamadas estruturadoras do evento, 

bem como acompanhar as respectivas publicações nos canais oficiais da 

instituição para replicação no Instagram e Facebook da JCTOB; 

● Estabelecer contato com representantes de sites e blogs da região para 

divulgação do evento, registrando as informações de parcerias firmadas, 

bem como o status das publicações, concluídas e liberadas, em planilha 

específica na pasta da Comissão de Comunicação e Divulgação no drive 

da JCTOB; 

● Elaborar planilha com as demandas e prazos de produção dos textos que 

serão divulgados nos blogs e sites do evento e disponibilizar na pasta da 

Comissão de Comunicação e Divulgação, no drive da JCTOB, para a 

Comissão de Elaboração dos Documentos, Formulários e 

Correspondências Oficiais dar encaminhamento;  

● Verificar se os textos produzidos pela Comissão de Elaboração dos 

Documentos, Formulários e Correspondências Oficiais estão com o status 
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de concluídos e liberados e repassá-los para os representantes dos sites 

e blogs; 

● Elaborar e alimentar uma planilha com o registro dos links das publicações 

feitas nos sites institucionais do IFBA, bem como em sites e blogs diversos 

a fim de facilitar o controle da replicação desses conteúdos nas redes 

sociais do evento e disponibilizar na pasta da Comissão de Comunicação e 

Divulgação, no drive da JCTOB, para a Comissão de Avaliação dar 

encaminhamento durante a elaboração do relatório final; 

● Acompanhar as publicações dos textos enviados para sites e blogs e 

gerenciar a replicação das postagens nos grupos de Whatsapp e nas redes 

sociais da JCTOB; 

● Organizar a lista com os nomes das instituições de ensino públicas e 

privadas cujas(os) representantes se inscreveram no evento e 

disponibilizar na pasta da Comissão de Comunicação e Divulgação, no 

drive da JCTOB, para a Comissão de Avaliação dar encaminhamento 

durante a elaboração do relatório final;    

● Conferir e (re)organizar, periodicamente, os materiais na pasta da 

Comissão de Comunicação e Divulgação, no drive da JCTOB, para que a 

Comissão de Avaliação possa produzir a lista de Apêndice que constará na 

elaboração do relatório final do evento.  

 

Para melhor visualização das ações da Comissão de Comunicação e 

Divulgação segue, abaixo, o Fluxograma 5, no qual se apresenta de forma 

sintética a condução dos trabalhos centrais dentro dessa instância, 

espacializando as principais articulações que são estabelecidas com as demais 

comissões organizadoras ao longo do processo de planejamento, execução e 

avaliação do evento.  
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Fluxograma 5 - Comissão de Comunicação e Divulgação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Comissão de Elaboração do Manual de planejamento, execução e avaliação da JCTOB 

 

Caso surjam, ao longo da organização, planejamento e execução do 

evento, demandas inerentes a esta instância de trabalho, as quais não foram 

previstas nas atribuições listadas anteriormente, estas devem ser resolvidas pela 

própria Comissão de Comunicação e Divulgação. 

 

4.6 Comissão de Logística 

 

A Comissão de Logística é a instância responsável por providenciar todos 

os espaços físicos e virtuais necessários para o desenvolvimento das atividades 

da JCTOB, considerando os ambientes internos e externos à instituição, bem 

como os materiais que serão utilizados na execução de todas as etapas do 

evento. 

 

São atribuições da Comissão de Logística:  

 

● Elaborar, a partir da programação do evento e das demandas repassadas 

pelas demais comissões, uma planilha com o levantamento de todos os 

espaços e recursos de mídia (mecânicos, elétricos, eletrônicos, dentre 

outros) necessários para a realização de todas as atividades do evento e 

disponibilizar dentro da pasta da Comissão de Logística, no drive da 

JCTOB, para as demais comissões darem encaminhamento; 
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● Elaborar o quadro de distribuição de todas as atividades do evento 

(palestras, mesas-redondas, apresentações de trabalhos, minicursos, 

oficinas, exposições, mostras científico-culturais e apresentações culturais) 

em salas físicas e/ou virtuais com as orientações para o acesso, contendo 

dia, horário e demais informações necessárias e disponibilizar dentro da 

pasta da Comissão de Logística, no drive da JCTOB, para a Comissão de 

Acessibilidade fazer a verificação e os ajustes, quando necessário; 

● Apresentar, em reunião geral para as demais comissões, o quadro de 

distribuição de todas as atividades do evento (palestras, mesas-redondas, 

apresentações de trabalhos, minicursos, oficinas, exposições, mostras 

científico-culturais e apresentações culturais) que ocorrerão em salas 

físicas e/ou virtuais com as orientações para o acesso, contendo dia, 

horário e demais informações necessárias para socialização e solicitação 

de ajustes; 

● Fazer os ajustes no quadro de distribuição de todas as atividades do 

evento (palestras, mesas-redondas, apresentações de trabalhos, 

minicursos, oficinas, exposições, mostras científico-culturais e 

apresentações culturais) que ocorrerão em salas físicas e/ou virtuais com 

as orientações para o acesso, contendo dia, horário e demais informações 

necessárias, de acordo com as deliberações da reunião geral; 

● Disponibilizar a versão final do quadro de distribuição de todas as 

atividades do evento (palestras, mesas-redondas, apresentações de 

trabalhos, minicursos, oficinas, exposições,  mostras científico-culturais, 

apresentações culturais, dentre outras) que ocorrerão em salas físicas e/ou 

virtuais com as orientações para o acesso, contendo dia, horário e demais 

informações necessárias na pasta da Comissão de Logística, no drive da 

JCTOB, para a Comissão de Coordenação, a Comissão de Comunicação e 

Divulgação e a Comissão de Apoio darem encaminhamento; 

● Criar, em caso de evento remoto ou híbrido, as salas virtuais nas 

plataformas de realização e/ou transmissão que foram definidas no quadro 

de distribuição de todas as atividades do evento, (palestras, mesas-

redondas, apresentações de trabalhos, minicursos, oficinas, exposições,  

mostras científico-culturais e apresentações culturais, dentre outras), bem 
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como organizar a tabela com os respectivos links de acesso (Modelo no 

item 10.1 do Apêndice) e disponibilizar na pasta da Comissão de Logística, 

no drive da JCTOB, para a Comissão de Coordenação, a Comissão de 

Comunicação e Divulgação e a Comissão de Apoio darem 

encaminhamento; 

● Providenciar, quando possível, todas as demandas de materiais solicitados 

pelas(os) ministrantes, pelas(os) palestrantes, pelas(os) expositoras(es) e 

registrar na planilha o status de providenciados ou indisponíveis para a 

Comissão de Coordenação dar encaminhamento; 

● Informar, em reunião geral com as demais comissões, a indisponibilidade 

de determinado recurso, material ou espaço físico solicitado pelas(os) 

palestrantes, pelas(os) ministrantes e pelas(os) expositoras(es), sugerir 

alternativas para resolver a situação e disponibilizar as informações na 

pasta da Comissão de Logística, no drive da JCTOB, para as comissões 

responsáveis darem encaminhamento;  

● Solicitar ao Departamento Administrativo - DEPAD, quando necessário, 

através de processo na Unidade SEI JCTOB.bar, as demandas de 

transporte de materiais, estudantes, docentes, ministrantes, dentre outros, 

exceto das(os) palestrantes e disponibilizar as informações sobre o 

andamento da solicitação dentro da pasta da Comissão de Logística, no 

drive da JCTOB, para encaminhamento; 

● Solicitar ao Departamento Administrativo - DEPAD, através de processo na 

Unidade SEI JCTOB.bar, apoio dos setores da copa, Tecnologia e 

Informação - TI e limpeza e disponibilizar as informações sobre o 

andamento da solicitação dentro da pasta da Comissão de Logística, no 

drive da JCTOB, para encaminhamento; 

● Providenciar e testar, com antecedência, todos os materiais e dispositivos 

sonoros necessários para realização do evento, tais como: microfones, 

pilhas, caixas de som, projetores, dentre outros equipamentos, bem como 

fazer os ajustes, caso necessário; 

● Construir as identificações das salas físicas e/ou as capas identificadoras 

das salas virtuais das plataformas de transmissão do evento (Google Meet, 

Stream Yard., etc), nas quais ocorrerão todas as atividades e disponibilizar 
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na pasta da Comissão de Logística, no drive da JCTOB, para a Comissão 

de Acessibilidade fazer os ajustes, quando necessário; 

● Disponibilizar a versão final para impressão das identificações das salas 

físicas na pasta da Comissão de Logística, no drive da JCTOB, para a 

Comissão de Coordenação dar encaminhamento;  

● Fixar a identificação nas salas físicas nas quais ocorrerão todas as 

atividades do evento, garantindo, ao longo do período da execução da 

JCTOB, a manutenção e a integridade dessas informações identificadoras; 

● Disponibilizar a versão final das capas identificadoras das salas virtuais das 

plataformas de transmissão do evento (Google Meet, Stream Yard, dentre 

outras) na pasta da Comissão de Logística, no drive da JCTOB, para a 

Comissão de Apoio dar encaminhamento;  

● Organizar, em conjunto com a Comissão de Apoio, a disposição física do 

espaço, do mobiliário e dos materiais necessários para o credenciamento 

no evento;  

● Gerenciar a reserva e a solicitação de uso de todos os espaços 

institucionais para a realização do evento, garantindo a organização destes 

antes e após o encerramento das atividades; 

● Gerenciar, em conjunto com a Comissão de Apoio, a abertura e o 

fechamento das salas físicas ou virtuais de realização das atividades;  

● Gerenciar, em conjunto com a Comissão de Apoio, o registro fotográfico 

das atividades físicas ou virtuais e repassar para a Comissão de Avaliação;  

● Gerenciar a reserva, a solicitação e a devolução do mobiliário institucional 

para a realização do evento, garantindo a organização destes antes e após 

o encerramento das atividades. 

● Estabelecer como rotina de produção a inserção da versão preliminar de 

todos os materiais pertinentes dentro da pasta da Comissão de Logística, 

no drive da JCTOB, para a Comissão de Acessibilidade realizar a 

verificação e ajustes e a consequente disponibilização da versão final no 

mesmo local para as comissões responsáveis darem encaminhamento;  

● Conferir e (re)organizar, periodicamente, os materiais na pasta da 

Comissão de Logística, no drive da JCTOB, para que a Comissão de 
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Avaliação possa produzir a lista de Apêndice que constará na elaboração 

do relatório final do evento.  

 

Para melhor visualização das ações da Comissão de Logística segue, 

abaixo, o Fluxograma 6, no qual se apresenta de forma sintética a condução dos 

trabalhos centrais dentro dessa instância, espacializando as principais 

articulações que são estabelecidas com as demais comissões organizadoras ao 

longo do processo de planejamento, execução e avaliação do evento.  

 

Fluxograma 6 - Comissão de Logística  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Comissão de Elaboração do Manual de planejamento, execução e avaliação da JCTOB 

 

Caso surjam, ao longo da organização, planejamento e execução do 

evento, demandas inerentes a esta instância de trabalho, as quais não foram 

previstas nas atribuições listadas anteriormente, estas devem ser resolvidas pela 

própria Comissão de Logística.  

 

4.7 Comissão de Certificação 

 

A Comissão de Certificação é a instância responsável pela criação, 

padronização e disponibilização do modelo de todos os certificados, conforme o 

tipo e a natureza de participação no evento. 

 

São atribuições da Comissão de Certificação: 
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● Utilizar o e-mail da Comissão de Certificação 

(certificados.jctob@gmail.com) para gerenciar o envio de todos os 

certificados para todas as modalidades de pessoas inscritas, exceto 

participantes gerais, caso fique a cargo da Comissão de Comunicação e 

Divulgação gerá-los através do site do evento;  

● Construir o design padrão e o texto de todos os certificados (Modelos no 

item 12 do Apêndice) de acordo com o tema do evento e disponibilizar na 

pasta da Comissão de Certificação no drive da JCTOB; 

● Elaborar/revisar (Modelo no item 12.1 do Apêndice) a carta de aceite 

das(os) autoras(es) com trabalhos aprovados e disponibilizar dentro da 

pasta da Comissão de Certificação, no drive da JCTOB, para a Comissão 

Científica dar encaminhamento; 

● Organizar todas as listas ou formulários de presença que serão utilizados 

durante o evento, seja no formato impresso, virtual ou híbrido, e 

disponibilizar esses documentos dentro da pasta da Comissão de 

Certificação no drive da JCTOB; 

● Tabular os dados das listas ou formulários de presença para identificação 

das(os) participantes que têm direito à certificação e disponibilizar a 

planilha com as informações compiladas dentro da pasta da Comissão de 

Certificação no drive da JCTOB;  

● Preencher os certificados do evento, considerando todas as categorias de 

participação e disponibilizar dentro da pasta da Comissão de Certificação, 

no drive da JCTOB, exceto participantes gerais, caso fique a cargo da 

Comissão de Comunicação de Divulgação gerá-los através do site do 

evento;  

● Elaborar o texto de agradecimento geral pela participação no evento que 

será encaminhado por e-mail juntamente com o certificado a todas(os) 

as(os) participantes; 

● Disponibilizar o texto de agradecimento pela participação geral no evento 

que será encaminhado por e-mail juntamente com o certificado a todas(os) 

as(os) participantes na pasta da Comissão de Certificação, no drive da 

JCTOB, para a Comissão de Acessibilidade fazer os ajustes, quando 

necessário;  
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● Disponibilizar a versão final do texto de agradecimento geral pela 

participação no evento que será encaminhado por e-mail juntamente com o 

certificado a todas(os) as(os) participantes na pasta da Comissão de 

Certificação no drive da JCTOB; 

● Enviar, através do e-mail da Comissão de Certificação 

(certificados.jctob@gmail.com), os certificados para cada participante por 

categoria juntamente com o texto de agradecimento geral de acordo com o 

prazo estabelecido no Manual do Participante, exceto participantes 

gerais, caso fique a cargo da Comissão de Comunicação de Divulgação 

gerá-los através do site do evento; 

● Acompanhar o e-mail da Comissão de Certificação 

(certificados.jctob@gmail.com) para verificação das demandas, resolução 

das situações e encaminhamento das devolutivas com celeridade;  

● Estabelecer como rotina de produção a inserção da versão preliminar de 

todos os materiais pertinentes dentro da pasta da Comissão de 

Certificação, no drive da JCTOB, para a Comissão de Acessibilidade 

realizar a verificação e ajustes e a consequente disponibilização da versão 

final no mesmo local para encaminhamento;  

● Conferir e (re)organizar, periodicamente, os materiais na pasta da 

Comissão de Certificação, no drive da JCTOB, para que a Comissão de 

Avaliação possa produzir a lista de Apêndice que constará na elaboração 

do relatório final do evento.  

 

Para melhor visualização das ações da Comissão de Certificação segue, 

abaixo, o Fluxograma 7, no qual se apresenta de forma sintética a condução dos 

trabalhos centrais dentro dessa instância, espacializando as principais 

articulações que são estabelecidas com as demais comissões organizadoras ao 

longo do processo de planejamento, execução e avaliação do evento.  
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Fluxograma 7 - Comissão de Certificação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Comissão de Elaboração do Manual de planejamento, execução e avaliação da JCTOB 

 

Caso surjam, ao longo da organização, planejamento e execução do 

evento, demandas inerentes a esta instância de trabalho, as quais não foram 

previstas nas atribuições listadas anteriormente, estas devem ser resolvidas pela 

Comissão de Certificação. 

 

4.8 Comissão Científica  

 

A Comissão Científica é a instância responsável pelo desenvolvimento de 

todas as ações que envolvem o processo de submissão, avaliação e 

apresentação dos trabalhos científicos no evento. 

 

São atribuições da Comissão Científica: 

  

● Elaborar a planilha (Modelo na aba 3 do item 1.1 no Apêndice) com as 

etapas e os prazos para submissão dos trabalhos e disponibilizar na pasta 

da Comissão Científica, no drive da JCTOB, para a Comissão de 

Coordenação, a Comissão de Elaboração dos Materiais de Divulgação e a 

Comissão de Comunicação e Divulgação darem encaminhamento; 

● Criar/revisar a definição dos Eixos Temáticos (Modelo no item 5.5.1 no 

Apêndice) para submissão de trabalhos no evento, conforme as 
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modalidades definidas em cada edição, e disponibilizar a versão final 

dessas informações em documento específico na pasta da Comissão 

Científica no drive da JCTOB; 

● Elaborar/revisar o edital de submissão de trabalhos (Modelo no item 5.5.1a 

no Apêndice), o template do trabalho (Modelo no item 5.5.1a no Apêndice) 

e o barema de avaliação dos trabalhos (Modelo no item 5.1.2a no 

Apêndice), dentre outros, e disponibilizar dentro da pasta da Comissão 

Científica, no drive da JCTOB, para a Comissão de Acessibilidade verificar 

as adequações e ajustes, quando necessário; 

● Disponibilizar a versão final do edital e do template para submissão de 

trabalhos, dentro da pasta da Comissão Científica, no drive da JCTOB, 

para a Comissão de Elaboração dos Materiais de Divulgação e a Comissão 

de Comunicação e Divulgação darem encaminhamento; 

● Organizar/coordenar o processo de submissão dos trabalhos, subdividindo 

os membros da Comissão Científica, caso julgue necessário, para 

gerenciar os trâmites de acordo com os eixos temáticos definidos; 

● Disponibilizar todos os documentos que deverão ser postados nas redes 

sociais (edital, template, listas de homologação, lista preliminar dos 

trabalhos aprovados, formulário para interposição de recurso, lista final dos 

trabalhos aprovados, distribuição dos trabalhos por sala de apresentação, 

dentre outros) na pasta da Comissão Científica, no drive da JCTOB, para a 

Comissão de Acessibilidade fazer os ajustes, quando necessário; 

● Disponibilizar, na pasta da Comissão Científica, no drive da JCTOB, as 

versões finais dos documentos que deverão ser postados nas redes 

sociais, no site do IFBA, no site da JCTOB e nos grupos de Whatsapp para 

a Comissão de Comunicação e Divulgação dar encaminhamento; 

● Gerenciar todas as etapas da chamada para composição do banco de 

avaliadoras(es) (Modelo parcial na aba 4 do item 1.1 no Apêndice), exceto 

a produção dos materiais de divulgação, a fim de constituir o comitê 

científico que ficará responsável diretamente pela avaliação dos trabalhos 

submetidos ao evento e disponibilizar na pasta da Comissão Científica, no 

drive da JCTOB, para a Comissão de Comunicação e Divulgação dar 

encaminhamento; 
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● Redigir o texto da chamada para composição do banco de avaliadoras(es) 

e disponibilizar dentro da pasta da Comissão Científica, no drive da 

JCTOB, para a Comissão de Acessibilidade realizar a verificação e ajustes, 

quando necessário; 

● Disponibilizar a versão final do texto das chamadas para composição do 

banco de avaliadoras(es), dentro da pasta da Comissão Científica, no drive 

da JCTOB, para a Comissão de Comunicação e Divulgação dar 

encaminhamento; 

● Elaborar o formulário de inscrição da chamada para o banco de 

avaliadoras(es) e disponibilizar dentro da pasta da Comissão Científica, no 

drive da JCTOB, para a Comissão de Acessibilidade realizar a verificação e 

ajustes, quando necessário; 

● Disponibilizar a versão final do formulário de inscrição da chamada para o 

banco de avaliadoras(es) dentro da pasta da Comissão Científica no drive 

da JCTOB; 

● Disponibilizar a versão final do card da chamada para formação do banco 

de avaliadoras(es) que foi produzido pela Comissão de Elaboração dos 

Materiais de Divulgação, juntamente com o formulário de inscrição, dentro 

da pasta da Comissão Científica, no drive da JCTOB, para Comissão de 

Comunicação e Divulgação dar encaminhamento; 

● Disponibilizar, na pasta da Comissão Científica, no drive da JCTOB, os 

resultados finais da chamada para composição do banco de 

avaliadoras(es) em planilha específica e organizada por eixo temático; 

● Elaborar a lista de homologação dos trabalhos aprovados e disponibilizar 

dentro da pasta da Comissão Científica, no drive da JCTOB, para a 

Comissão de Comunicação e Divulgação dar encaminhamento; 

● Elaborar a lista preliminar dos trabalhos aprovados e disponibilizar dentro 

da pasta da Comissão Científica, no drive da JCTOB, para a Comissão de 

Comunicação e Divulgação dar encaminhamento; 

● Elaborar o formulário para interposição de recursos do resultado preliminar 

dos trabalhos aprovados e disponibilizar dentro da pasta da Comissão 

Científica, no drive da JCTOB, para a Comissão de Acessibilidade realizar 

a verificação e ajustes, quando necessário; 
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● Disponibilizar a versão final do formulário para interposição de recursos do 

resultado preliminar dos trabalhos aprovados na pasta da Comissão 

Científica, no drive da JCTOB, para a Comissão de Comunicação e 

Divulgação dar encaminhamento; 

● Elaborar a lista final dos trabalhos aprovados e disponibilizar dentro da 

pasta da Comissão Científica, no drive da JCTOB, para a Comissão de 

Comunicação e Divulgação dar encaminhamento; 

● Criar e repassar aos membros da Comissão Científica responsáveis por 

gerenciar todo o processo relativo à avaliação dos trabalhos por eixo 

temático, os respectivos e-mails através dos quais farão o controle do 

recebimento dos trabalhos e as demais devolutivas e contatos necessários 

com as(os) autoras(es) e avaliadoras(es); 

● Estabelecer como rotina de produção a inserção da versão preliminar de 

todos os materiais pertinentes dentro da pasta da Comissão Científica, 

para a Comissão de Acessibilidade realizar a verificação e ajustes e a 

consequente disponibilização da versão final no mesmo local para 

encaminhamento;  

● Conferir e (re)organizar, periodicamente, os materiais na pasta da 

Comissão Científica, no drive da JCTOB, para que a Comissão de 

Avaliação possa produzir a lista de Apêndice que constará na elaboração 

do relatório final do evento.  

 

Dadas as especificidades inerentes ao trabalho desta comissão, sugere-se, 

como opção para o andamento mais eficiente e organizado das ações, que sejam 

designados membros da Comissão Científica para compor uma equipe 

responsável por gerenciar todas as etapas relativas ao recebimento e avaliação 

dos trabalhos submetidos ao evento, bem como ao planejamento de suas 

apresentações orais. Nesse sentido, essa equipe poderá se subdividir de acordo 

com os eixos temáticos de modo que o processo de gerenciamento de todas as 

ações seja realizado de forma coordenada, em conformidade com as seguintes 

atribuições: 
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● Organizar a planilha com a distribuição dos trabalhos recebidos por eixo, 

bem como a definição das(os) avaliadoras(es) responsáveis pela 

apreciação, conforme o barema de avaliação definido e disponibilizar 

dentro da pasta da Comissão Científica no drive da JCTOB;  

● Gerenciar por eixo temático o recebimento dos trabalhos através dos e-

mails, o envio do material e das orientações necessárias às(aos) 

avaliadoras(es) e o acompanhamento do prazo de avaliação, dentre outras 

demandas;  

● Alimentar periodicamente a planilha de controle com a distribuição dos 

trabalhos recebidos por eixo, indicando o status de cada etapa do 

processo: concluído, pendente ou em andamento e disponibilizar na 

pasta da Comissão Científica no drive da JCTOB;    

● Organizar a planilha com a distribuição dos trabalhos aprovados por 

eixo/sala - física ou virtual, bem como a composição das respectivas 

bancas de avaliadoras(es) para apresentação oral e disponibilizar dentro 

da pasta da Comissão Científica, no drive da JCTOB, para a Comissão de 

Logística dar encaminhamento;  

● Enviar, através dos e-mails de cada eixo temático as cartas de aceite dos 

trabalhos aprovados, conforme a elaboração feita pela Comissão de 

Certificação; 

● Articular em parceria com a Comissão de Logística e a Comissão de 

Acessibilidade a definição do espaço de fixação dos trabalhos na 

modalidade pôsteres, quando houver; 

● Construir a planilha com os dados das(os) autoras(es) que tiveram 

trabalhos aprovados e fizeram as apresentações e disponibilizar dentro da 

pasta da Comissão Científica, no drive da JCTOB, para a Comissão de 

Certificação dar encaminhamento;  

● Distribuir, em parceria com a Comissão de Logística e a Comissão de 

Acessibilidade, os trabalhos por salas de apresentação (presenciais ou 

virtuais) e disponibilizar as informações em uma planilha dentro da pasta 

da Comissão Científica, no drive da JCTOB, para a Comissão de Logística 

dar encaminhamento; 
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● Disponibilizar a lista com os nomes completos e sem abreviação das(os) 

autoras(es), avaliadoras(es) dos trabalhos escritos, das(os) autoras(es) dos 

pôsteres, avaliadoras(es) das apresentações orais e seus respectivos 

endereços de e-mail dentro da pasta da Comissão Científica, no drive da 

JCTOB, para a Comissão de Certificação dar encaminhamento; 

● Sistematizar em planilha própria o levantamento das demandas de 

acessibilidade sinalizadas pelas(os) autoras(es) inscritas(os) e 

disponibilizar na pasta da Comissão Científica, no drive da JCTOB, para a 

Comissão de Acessibilidade dar encaminhamento; 

● Acompanhar o gerenciamento feito pela Comissão de Acessibilidade para 

providenciar os recursos necessários e solicitados pelas(os) autoras(es) 

para a apresentação oral dos trabalhos (tradutora(r) intérprete de libras, 

guia-intérprete, banca adequada às necessidades específicas, materiais, 

dentre outros) e dar encaminhamento; 

● Conferir e (re)organizar, periodicamente, os materiais na pasta da 

Comissão Científica, no drive da JCTOB, para que a Comissão de 

Avaliação possa produzir a lista de Apêndice que constará na elaboração 

do relatório final do evento.  

 

Se a Comissão Científica optar por não compor uma equipe específica 

para gerenciar todas as etapas relativas ao recebimento e avaliação dos trabalhos 

submetidos ao evento, bem como ao planejamento de suas apresentações orais, 

essas ações devem, obrigatoriamente, ser agregadas às atribuições gerais desta 

comissão. 

Para melhor visualização das ações da Comissão Científica segue, abaixo, 

o Fluxograma 8, no qual se apresenta de forma sintética a condução dos 

trabalhos centrais dentro dessa instância, espacializando as principais 

articulações que são estabelecidas com as demais comissões organizadoras ao 

longo do processo de planejamento, execução e avaliação do evento.  
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Fluxograma 8 - Comissão Científica  

 

Fonte: Comissão de Elaboração do Manual de planejamento, execução e avaliação da JCTOB 

 

Caso surjam, ao longo da organização, planejamento e execução do 

evento, demandas inerentes a esta instância de trabalho, as quais não foram 

previstas nas atribuições listadas anteriormente, estas devem ser resolvidas pela 

Comissão Científica. 

 

4.9 Comissão de Acessibilidade 

 

A Comissão de Acessibilidade é a instância responsável por promover e 

avaliar a acessibilidade para todas as pessoas inscritas no evento, bem como 

orientar as demais comissões acerca do planejamento e organização de todos os 

espaços físicos/virtuais, comunicacionais e atitudinais, acompanhando e 

revisando a elaboração e padronização de todos os materiais de circulação 

interna e externa.    

 

São atribuições da Comissão de Acessibilidade: 

 

● Orientar a padronização de todos os materiais que serão divulgados pela 

JCTOB (cards, flashcards, vídeos, vídeo-depoimentos, além de conteúdos 

próprios das redes sociais digitais - figurinhas, stories, posts) com as 
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informações necessárias para assegurar a acessibilidade em todas as 

etapas de elaboração e execução do evento; 

● Articular a presença de tradutora(r) intérprete de libras nos vídeos e nas 

atividades presenciais ou transmitidas, bem como na descrição dos cards e 

flashcards, além de conteúdos próprios das redes sociais digitais - 

figurinhas, stories e posts, que serão divulgados;  

● Disponibilizar todos os materiais revisados e finalizados na pasta da 

Comissão de Acessibilidade, no drive da JCTOB, com o status liberado 

para a Comissão de Elaboração dos Documentos, Formulários e 

Correspondências Oficiais, a Comissão de Elaboração dos Materiais de 

Divulgação e a Comissão de Comunicação e Divulgação darem 

encaminhamento; 

● Assessorar as demais comissões para identificar as(os) participantes de 

minicursos, oficinas, autoras(es) com trabalhos submetidos e inscritas(os) 

em geral, com necessidade de apoio, bem como realizar o levantamento 

dos apoios necessários e construir a planilha com as demandas, 

disponibilizando-a na pasta da Comissão de Acessibilidade para dar 

encaminhamento; 

● Assessorar a Comissão de Comunicação e Divulgação nas questões 

relativas à acessibilidade do site e das redes sociais do evento; 

● Elaborar/revisar a carta de orientação às(aos) palestrantes e às(aos) 

ministrantes de oficinas e minicursos (Modelo nos itens 8.3 e 8.9 no 

Apêndice) e disponibilizar dentro da pasta da Comissão de Acessibilidade, 

no drive da JCTOB, para a Comissão de Coordenação dar 

encaminhamento; 

● Contactar tradutora(r) intérprete de Libras e guia-intérprete para atuar em 

todas as atividades do evento que se fizerem necessárias e disponibilizar 

as respectivas informações (nome completo sem abreviação, contato 

telefônico e endereço de e-mail) dentro da pasta da Comissão de 

Acessibilidade, no drive da JCTOB, para a Comissão de Certificação e a 

Comissão de Coordenação darem encaminhamento;  
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● Encaminhar o termo de autorização de uso de voz e imagem para que 

as(os) tradutoras(es) intérpretes e guia-intérpretes possam preencher e 

assinar;  

● Disponibilizar o termo de autorização de uso de voz e imagem preenchido 

e assinado pelas(os) tradutoras(es) intérpretes e guia-intérpretes na pasta 

da Comissão de Acessibilidade para arquivamento;  

● Fazer a audiodescrição de todos os materiais de comunicação e apoio e 

disponibilizar dentro da pasta da Comissão de Acessibilidade, no drive da 

JCTOB, para as comissões responsáveis darem encaminhamento; 

● Elaborar a legenda acessível de todos os materiais de comunicação e 

apoio e disponibilizar dentro da pasta da Comissão de Acessibilidade, no 

drive da JCTOB, para as comissões responsáveis darem encaminhamento; 

● Buscar apoio de audiodescritoras(es) e consultoras(es) da rede IFBA ou 

fazer parceria com outras instituições afim de realizar audiodescrição 

presencial ou remota, síncrona ou assíncrona, em vídeos, palestras, cards, 

flashcards, materiais de divulgação em geral e disponibilizar a tabela com 

as informações dentro da pasta da Comissão de Acessibilidade, no drive 

da JCTOB, para as demais comissões darem encaminhamento; 

● Organizar as orientações (Modelo nos itens 8.3 e 8.9 no Apêndice) para 

que as(os) palestrantes, as(os) ministrantes e as(os) expositoras(es) 

adequem suas apresentações aos padrões da acessibilidade e 

disponibilizar na pasta da Comissão de Acessibilidade, no drive da JCTOB, 

para a Comissão de Coordenação dar encaminhamento; 

● Avaliar previamente os materiais enviados pelas(os) palestrantes e 

ministrantes de minicursos e oficinas e, caso seja necessário, orientar as 

adequações e ajustes, disponibilizando-as na pasta da Comissão de 

Acessibilidade, no drive da JCTOB, para a Comissão de Agenciamento e a 

Comissão de Coordenação darem encaminhamento;  

● Conferir os materiais enviados pelas(os) palestrantes e ministrantes de 

minicursos e oficinas após a realização das adequações e ajustes 

solicitados e disponibilizar na pasta da Comissão de Acessibilidade no 

drive da JCTOB;  
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● Repassar às(aos) tradutoras(es) intérpretes de libras e guia-intérprete os 

materiais enviados pelas(os) palestrantes e ministrantes de minicursos e 

oficinas, conforme solicitação da Comissão de Agenciamento e da 

Comissão de Coordenação, assessorando-as(os) para que sejam feitas as 

devidas leituras e estudos prévios;  

● Realizar a consultoria e o monitoramento da acessibilidade em todas as 

etapas e materiais do evento;  

● Definir, a partir da mediação da Comissão de Coordenação, uma(um) 

representante da Comissão de Acessibilidade para compor a Comissão de 

Transição entre a edição do ano vigente e a edição subsequente da 

JCTOB. 

● Conferir e (re)organizar, periodicamente, os materiais na pasta da 

Comissão de Acessibilidade, no drive da JCTOB, para que a Comissão de 

Avaliação possa produzir a lista de Apêndice que constará na elaboração 

do relatório final do evento.  

 

Dadas as especificidades inerentes ao trabalho desta comissão, sugere-se, 

para o andamento mais eficiente e organizado das ações, que além das 

atribuições já listadas, seja considerada e avaliada a estratégia complementar de 

subdivisão da Comissão de Acessibilidade em subcomissões, conforme a 

descrição abaixo: 

 

  Subcomissão de Libras 

 

● Criar a pasta da Subcomissão de Libras dentro da pasta da Comissão de 

Acessibilidade no drive da JCTOB; 

● Monitorar a acessibilidade para as pessoas surdas, ensurdecidas e 

surdocegas do evento; 

● Identificar o número de tradutoras(es) intérpretes e guia-intérprete 

necessárias(os) por atividade do evento, sistematizar essas informações 

em planilha específica e disponibilizar na pasta da Subcomissão de Libras 

dentro da pasta da Comissão de Acessibilidade, no drive da JCTOB, para 

encaminhamento;  
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● Definir as(os) tradutoras(es) intérpretes e guia-intérprete responsáveis por 

cada atividade do evento, sistematizar essas informações em planilha 

específica e disponibilizar na pasta da Subcomissão de Libras dentro da 

pasta da Comissão de Acessibilidade, no drive da JCTOB, para 

encaminhamento; 

● Organizar, orientar e monitorar as(os) tradutoras(es) intérpretes e guia-

intérprete em todas as atividades do evento; 

● Identificar participantes/público surdas(os), ensurdecidas(os) e 

surdocegas(os) e analisar suas necessidades de apoio, sistematizar essas 

informações em planilha específica e disponibilizar na pasta da 

Subcomissão de Libras dentro da pasta da Comissão de Acessibilidade, no 

drive da JCTOB, para encaminhamento;  

● Providenciar, sempre que possível, os apoios necessários e solicitados 

pelas(os) participantes/público surdas(os), ensurdecidas(os) e 

surdocegas(os); 

● Analisar a acessibilidade em libras no site do IFBA e no site do evento, 

sinalizar os ajustes e adequações necessárias e disponibilizar as 

informações na pasta da Comissão de Acessibilidade, no drive da JCTOB, 

para a Comissão de Comunicação e Divulgação dar encaminhamento; 

● Elaborar vídeos em Libras com legendas para todos os materiais de 

divulgação em todas as etapas do evento e disponibilizar na pasta da 

Subcomissão de Libras dentro da pasta da Comissão de Acessibilidade, no 

drive da JCTOB, para encaminhamento; 

● Incluir janelas de Libras e legendas nos vídeos de divulgação em todas as 

etapas do evento e disponibilizar na pasta da Subcomissão de Libras 

dentro da pasta da Comissão de Acessibilidade, no drive da JCTOB, para 

encaminhamento;  

● Elaborar a escala de trabalho das(os) tradutoras(es) intérpretes de libras e 

guia-intérpretes, gerenciando sua atuação durante o evento. 

● Conferir e (re)organizar, periodicamente, os materiais na pasta da 

Subcomissão de Libras dentro da pasta da Comissão de Acessibilidade, no 

drive da JCTOB, para que a Comissão de Avaliação possa produzir a lista 

de Apêndice que constará na elaboração do relatório final do evento.  
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 Subcomissão de Audiodescrição - AD  

 

● Criar a pasta da Subcomissão de Audiodescrição - AD dentro da pasta da 

Comissão de Acessibilidade no drive da JCTOB; 

● Monitorar a acessibilidade para pessoas com deficiência visual (cegas, 

surdocegas e com baixa-visão) e disfunções visuais em geral, bem como 

outros públicos com necessidades específicas, garantindo-lhes um evento 

acessível; 

● Identificar o número necessário de audiodescritoras(es) e consultoras(es) 

por atividade do evento, sistematizar essas informações em planilha 

específica e disponibilizar na pasta da Subcomissão de Audiodescrição - 

AD dentro da pasta da Comissão de Acessibilidade, no drive da JCTOB, 

para encaminhamento;  

● Convidar audiodescritoras(es) e consultoras(es) para colaborar na 

elaboração e na atuação nas atividades do evento; 

● Elaborar lista de audiodescritoras(es) e consultoras(es) internas(os) e 

externas(os) ao IFBA, sistematizar essas informações em planilha 

específica e disponibilizar na pasta da Subcomissão de Audiodescrição - 

AD dentro da pasta da Comissão de Acessibilidade, no drive da JCTOB, 

para Comissão de Certificação dar encaminhamento;  

● Organizar, orientar e monitorar as(os) audiodescritoras(es) e 

consultoras(es) em todas as atividades do evento;  

● Identificar participantes/público com deficiência visual e surdocegueira, 

analisar suas necessidades de apoio, sistematizar essas informações em 

planilha específica e disponibilizar na pasta da Subcomissão de 

Audiodescrição - AD dentro da pasta da Comissão de Acessibilidade, no 

drive da JCTOB, para encaminhamento;  

● Providenciar, sempre que possível, os apoios necessários e solicitados 

pelas(os) participantes/público com deficiência visual; 

● Monitorar a acessibilidade do site no que diz respeito aos apoios 

necessários às(aos) participantes/público com deficiência visual e 

surdocegueira; 
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● Elaborar a escala de trabalho das(os) audiodescritoras(es) e 

consultoras(es), gerenciando sua atuação durante o evento. 

● Conferir e (re)organizar, periodicamente, os materiais na pasta da 

Subcomissão de Audiodescrição - AD dentro da pasta da Comissão de 

Acessibilidade, no drive da JCTOB, para que a Comissão de Avaliação 

possa produzir a lista de Apêndice que constará na elaboração do relatório 

final do evento.  

 

Para melhor visualização das ações da Comissão de Acessibilidade segue, 

abaixo, o Fluxograma 9, no qual se apresenta de forma sintética a condução dos 

trabalhos centrais dentro dessa instância, espacializando as principais 

articulações que são estabelecidas com as demais comissões organizadoras ao 

longo do processo de planejamento, execução e avaliação do evento.  

 

Fluxograma 9 - Comissão de Acessibilidade 

Fonte: Comissão de Elaboração do Manual de planejamento, execução e avaliação da JCTOB 

 

Caso surjam, ao longo da organização, planejamento e execução do 

evento, demandas inerentes a esta instância de trabalho, as quais não foram 

previstas nas atribuições listadas anteriormente, estas devem ser resolvidas pela 

própria Comissão de Acessibilidade. 
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4.10 Comissão de Atividade(s) Cultural(is) 

 

A Comissão de Atividade(s) Cultural(is) é a instância responsável por 

organizar todas as demandas relacionadas ao planejamento e à execução de 

ações dessa natureza, as quais se destinam à promoção da interação e 

socialização entre as(os) participantes do evento. 

 

São atribuições da Comissão de Atividade(s) Cultural(is): 

 

● Fazer o levantamento de possíveis atividades culturais para o evento, 

elaborar uma proposta prévia com a sistematização dessas informações e 

disponibilizar na pasta da Comissão de Atividade(s) Cultural(is) no drive da 

JCTOB;  

● Analisar os resultados da consulta à comunidade estudantil do IFBA 

Campus Barreiras, selecionando atividades culturais propostas para o 

evento e elaborar uma minuta com a sistematização dessas informações, 

disponibilizando-a na pasta da Comissão de Atividade(s) Cultural(is) no 

drive da JCTOB;  

● Apresentar, em reunião geral com todas as comissões, a minuta das 

possíveis atividades culturais para o evento, sistematizar as sugestões e 

ajustes sugeridos para posteriores adequações e providências e 

disponibilizar na pasta da Comissão de Atividade(s) Cultural(is) no drive da 

JCTOB; 

● Levantar nomes de possíveis artistas para as atividades culturais, bem 

como contactá-los para efetuar os convites iniciais e disponibilizar essas 

informações em planilha específica dentro da pasta da Comissão de 

Atividade(s) Cultural(is), no drive da JCTOB, para a Comissão de 

Coordenação dar encaminhamento; 

● Refazer, sempre que necessário, o levantamento dos nomes de possíveis 

artistas para as atividades culturais, bem como contactá-las(os) para 

efetuar os convites iniciais e disponibilizar as informações em planilha 

específica dentro da pasta da Comissão de Atividade(s) Cultural(is) no 

drive da JCTOB; 
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● Manter a atualização periódica do status dos convites feitos às(aos) 

artistas definidas(os) na planilha dentro da pasta da Comissão de 

Atividade(s) Cultural(is), no drive da JCTOB, indicando se a apresentação 

está confirmada ou recusada; 

● Refazer todos os procedimentos de levantamento de nomes de artistas e 

efetuação de convites até que se garanta a confirmação da grade de 

atrações necessárias para a realização satisfatória das atividades culturais 

e disponibilizar as informações em planilha específica dentro da pasta da 

Comissão de Atividade(s) Cultural(is) no drive da JCTOB; 

● Elaborar a lista final com o nome completo e sem abreviação, contato 

telefônico e endereço de e-mail das(os) artistas confirmadas(os) e 

disponibilizar as informações em planilha específica dentro da pasta da 

Comissão de Atividade(s) Cultural(is), no drive da JCTOB, para a 

Comissão de Coordenação dar encaminhamento; 

● Elaborar o convite oficial que será enviado às(aos) artistas que 

confirmaram participação no evento e disponibilizar dentro da pasta da 

Comissão de Atividade(s) Cultural(is), no drive da JCTOB, para a 

Comissão de Acessibilidade verificar as adequações e ajustes, quando 

necessário; 

● Disponibilizar a versão final do convite oficial que será enviado às(aos) 

artistas que confirmaram participação no evento na pasta da Comissão de 

Atividade(s) Cultural(is) para a Comissão de Coordenação dar 

encaminhamento; 

● Solicitar às(aos) artistas confirmadas(os) a descrição da atividade que será 

apresentada (música, poema, apresentação teatral, dentre outras); 

● Elaborar uma planilha com a listagem, descrição e demais informações 

pertinentes das atividades que serão apresentadas por cada artista 

(música, poema, apresentação teatral, dentre outras) e disponibilizar na 

pasta da Comissão de Atividade(s) Cultural(is) no drive da JCTOB; 

● Solicitar às(aos) artistas confirmadas(os) uma foto para divulgação de sua 

apresentação no evento e disponibilizar na pasta da Comissão de 

Atividade(s) Cultural(is) no drive da JCTOB; 
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● Produzir cards e outros materiais para divulgação das atividades culturais 

do evento e disponibilizar na pasta da Comissão de Atividade(s) 

Cultural(is), no drive da JCTOB, para a Comissão de Acessibilidade 

verificar os ajustes e adequações, quando necessário; 

● Disponibilizar a versão final dos cards e outros materiais para divulgação 

das atividades culturais do evento na pasta da Comissão de Atividade(s) 

Cultural(is), no drive da JCTOB, para a Comissão de Comunicação e 

Divulgação dar encaminhamento; 

● Elaborar a escala detalhada das apresentações culturais de cada dia de 

evento com a distribuição das(os) artistas por ordem de apresentação, tipo 

e tempo de duração da performance e disponibilizar na pasta da Comissão 

de Atividade(s) Cultural(is), no drive da JCTOB, para a Comissão de 

Comunicação e Divulgação e a Comissão de Coordenação darem 

encaminhamento; 

● Elaborar a escala completa da programação das atividades culturais com a 

distribuição das(os) artistas por ordem de apresentação, tipo e tempo de 

duração da performance e disponibilizar na pasta da Comissão de 

Atividade(s) Cultural(is), no drive da JCTOB, para a Comissão de 

Comunicação e Divulgação e a Comissão de Coordenação darem 

encaminhamento; 

● Contactar as(os) artistas para confirmar antecipadamente o dia e o horário 

das respectivas apresentações no evento; 

● Definir as pessoas, dentro da Comissão de Atividade(s) Cultural(is), que 

ficarão responsáveis pela condução de cada atividade 

(apresentadores(as), mediadoras(es), equipe de apoio, dentre outros) e 

disponibilizar as informações em documento específico na pasta da 

Comissão de Atividade(s) Cultural(is), no drive da JCTOB, para a 

Comissão de Logística, a Comissão de Apoio e a Comissão de Certificação 

darem encaminhamento;  

● Gerenciar a execução das atividades culturais durante o evento, 

considerando a escala com a ordem da apresentação das(os) artistas, tipo 

e tempo de duração da performance; 
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● Elaborar planilha com os dados necessários das(os) artistas (nome 

completo sem abreviação, contato telefônico e endereço de e-mail) e 

disponibilizar dentro da pasta da Comissão de Atividade(s) Cultural(is), no 

drive da JCTOB, para a Comissão de Certificação dar encaminhamento;   

● Articular em parceria com a Comissão de Acessibilidade, a presença de 

tradutoras(es) intérpretes para todas as apresentações culturais (ao vivo ou 

gravadas), bem como guias-intérpretes e audiodescritoras(es), quando 

necessário; 

● Encaminhar para a impressão todos os materiais de sua competência de 

produção, quando for necessário, e repassá-los às comissões específicas 

para darem encaminhamento;  

● Estabelecer como rotina de produção a inserção da versão preliminar de 

todos os materiais produzidos dentro da pasta da Comissão de Atividade(s) 

Cultural(is), para a Comissão de Acessibilidade realizar a verificação e 

ajustes e a consequente disponibilização da versão final no mesmo local 

para as comissões responsáveis darem encaminhamento;  

● Conferir e (re)organizar, periodicamente, os materiais na pasta da 

Comissão de Atividade(s) Cultural(is), no drive da JCTOB, para que a 

Comissão de Avaliação possa produzir a lista de Apêndice que constará na 

elaboração do relatório final do evento.  

 

Para melhor visualização das ações da Comissão de Atividade(s) 

Cultural(is) segue, abaixo, o Fluxograma 10, no qual se apresenta de forma 

sintética a condução dos trabalhos centrais dentro dessa instância, 

espacializando as principais articulações que são estabelecidas com as demais 

comissões organizadoras ao longo do processo de planejamento, execução e 

avaliação do evento.  
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Fluxograma 10 - Comissão de Atividade(s) Cultural(is) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Comissão de Elaboração do Manual de planejamento, execução e avaliação da JCTOB 

 

Caso surjam, ao longo da organização, planejamento e execução do 

evento, demandas inerentes a esta instância de trabalho, as quais não foram 

previstas nas atribuições listadas anteriormente, estas devem ser resolvidas pela 

própria Comissão de Atividade(s) Cultural(is).  

 

4.11 Comissão de Apoio  

 

A Comissão de Apoio é a instância responsável por realizar todas as ações 

de suporte à execução do evento em todas as suas etapas e providenciar as 

condições necessárias para assegurar o andamento das atividades nos espaços 

físicos e virtuais. 

 

São atribuições da Comissão de Apoio: 

 

● Organizar o cronograma da chamada para seleção das(os) monitoras(es) e 

disponibilizar na pasta da Comissão de Apoio, no drive da JCTOB, para a 

Comissão de Elaboração dos Documentos, Formulários e 

Correspondências Oficiais, a Comissão de Elaboração dos Materiais de 
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Divulgação e a Comissão de Comunicação e Divulgação darem 

encaminhamento;   

● Organizar o cronograma da chamada para colaboradoras(es) e 

disponibilizar dentro da pasta da Comissão de Apoio, no drive da JCTOB, 

para a Comissão de Elaboração dos Documentos, Formulários e 

Correspondências Oficiais, a Comissão de Elaboração dos Materiais de 

Divulgação e a Comissão de Comunicação e Divulgação darem 

encaminhamento;   

● Revisar e/ou elaborar o edital da Chamada Simplificada para seleção de 

monitoras(es) e demais documentos necessários para a sua execução 

(Modelos no item 5.3 do Apêndice) e disponibilizar na pasta da Comissão 

de Apoio, no drive da JCTOB, para a Comissão de Comunicação e 

Divulgação dar encaminhamento;   

● Gerenciar e executar todos os trâmites da Chamada Simplificada para 

seleção de monitoras(es) (Modelos na aba 1 do item 1.1 e item 5.3 do 

Apêndice) e disponibilizar os documentos necessários, conforme 

cronograma estabelecido, na pasta da Comissão de Apoio, no drive da 

JCTOB, para a Comissão de Comunicação e Divulgação dar 

encaminhamento; 

● Gerenciar e executar todos os trâmites da chamada para 

colaboradoras(es) (Modelos na aba 6 do item 1.1 e item 5.2 do Apêndice) e 

disponibilizar os documentos necessários, conforme cronograma 

estabelecido, na pasta da Comissão de Apoio, no drive da JCTOB, para a 

Comissão de Comunicação e Divulgação dar encaminhamento; 

● Realizar reunião de apresentação da proposta do evento às(aos) 

monitoras(es) para direcionar as ações que deverão ser desenvolvidas por 

cada uma e cada um durante a execução da JCTOB;  

● Elaborar a escala com a distribuição das(os) monitoras(es) por atividade, 

durante os dias de realização do evento, de acordo com as informações 

repassadas pela Comissão de Logística e disponibilizar na pasta da 

Comissão de Apoio, no drive da JCTOB, para a Comissão de Coordenação 

dar encaminhamento; 
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● Elaborar a planilha com os seguintes dados das(os) monitoras(es): nome 

completo sem abreviações, endereço de e-mail e contato telefônico e 

disponibilizar dentro da pasta da Comissão de Apoio, no drive da JCTOB, 

para a Comissão de Certificação dar encaminhamento; 

● Elaborar a planilha com os seguintes dados das(os) colaboradoras(es): 

nome completo sem abreviações, endereço de e-mail e contato telefônico e 

disponibilizar dentro da pasta da Comissão de Apoio, no drive da JCTOB, 

para a Comissão de Certificação dar encaminhamento; 

● Fazer o acompanhamento e registro do trabalho das(os) monitoras(es) 

para fins de certificação, incluindo a frequência nas reuniões de orientação 

e a presença nas atividades para as quais foram escaladas(os) durante o 

evento e disponibilizar a planilha (Modelo no item 1.2 do Apêndice) com 

essas informações dentro da pasta da Comissão de Apoio, no drive da 

JCTOB, para a Comissão de Certificação dar encaminhamento; 

● Fazer o acompanhamento e registro do trabalho das(os) colaboradoras(es) 

para fins de certificação, incluindo a frequência nas reuniões de orientação 

e a presença nas atividades nas quais foram escaladas(os) durante o 

evento e disponibilizar a planilha com essas informações dentro da pasta 

da Comissão de Apoio, no drive da JCTOB, para a Comissão de 

Certificação dar encaminhamento; 

● Gerenciar as(os) monitoras(es) durante a realização do credenciamento do 

evento; 

● Conferir e (re)organizar, periodicamente, os materiais na pasta da 

Comissão de Apoio, no drive da JCTOB, para que a Comissão de 

Avaliação possa produzir a lista de Apêndice que constará na elaboração 

do relatório final do evento.  

 

Para melhor visualização das ações da Comissão de Apoio segue, abaixo, 

o Fluxograma 11, no qual se apresenta de forma sintética a condução dos 

trabalhos centrais dentro dessa instância, espacializando as principais 

articulações que são estabelecidas com as demais comissões organizadoras ao 

longo do processo de planejamento, execução e avaliação do evento.  
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Fluxograma 11 - Comissão de Apoio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Comissão de Elaboração do Manual de planejamento, execução e avaliação da JCTOB 

 

Caso surjam, ao longo da organização, planejamento e execução do 

evento, demandas inerentes a esta instância de trabalho, as quais não foram 

previstas nas atribuições listadas anteriormente, estas devem ser resolvidas pela 

própria Comissão de Apoio.  

 

4.12 Comissão de Avaliação  

 

A Comissão de Avaliação é a instância responsável por acompanhar todos 

os trabalhos desenvolvidos pelas demais comissões, registrar as dificuldades e os 

avanços no processo de planejamento e execução do evento, bem como elaborar 

os instrumentos de avaliação das atividades da JCTOB em todos os seus 

aspectos, os quais, após análise e discussão, resultarão na construção do 

relatório final sob sua responsabilidade.  

 

São atribuições da Comissão de Avaliação: 

 

● Acompanhar o planejamento, organização e execução do evento pelas 

demais comissões e registrar, periodicamente, as dificuldades, avanços e 

aspectos significativos identificados ao longo de todo o processo e 
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disponibilizar essas informações em documento específico dentro da pasta 

da Comissão de Avaliação no drive da JCTOB; 

● Elaborar, periodicamente, proposições para melhorias das edições 

posteriores do evento a partir das dificuldades encontradas no decorrer do 

planejamento, organização e execução e registrar as informações de forma 

sistematizada dentro da pasta da Comissão de Avaliação no drive da 

JCTOB; 

● Construir, com antecedência, os formulários de avaliação das atividades do 

evento, apresentando-os às demais comissões durante as reuniões gerais 

para apreciação e solicitação de ajustes; 

● Fazer as adequações nos formulários de avaliação das atividades do 

evento, quando necessário, a partir das solicitações feitas pelas demais 

comissões nas reuniões gerais e disponibilizar a versão preliminar na pasta 

da Comissão de Avaliação, no drive da JCTOB, para a Comissão de 

Acessibilidade fazer os ajustes, quando necessário; 

● Disponibilizar a versão final dos formulários de avaliação das atividades do 

evento dentro da pasta da Comissão de Avaliação no drive da JCTOB para 

encaminhamento; 

● Gerenciar todo o processo de disponibilização dos formulários de avaliação 

da JCTOB para as(os) participantes em todas as etapas do evento; 

● Sistematizar a versão preliminar do relatório final da JCTOB a partir das 

informações coletadas durante o processo de planejamento, organização e 

execução do evento, de modo que o documento seja construído 

paulatinamente em paralelo com a realização das atividades e 

disponibilizar as informações dentro da pasta da Comissão de Avaliação no 

drive da JCTOB; 

● Tabular os dados dos formulários de avaliação do evento e produzir a 

análise textual dessas informações para inserir no relatório final da JCTOB; 

● Apresentar a versão preliminar do relatório final da JCTOB para as demais 

comissões responsáveis pelo evento, registrando as observações, 

sugestões e alterações que forem levantadas; 

● Realizar as mudanças necessárias no texto do relatório final a partir das 

observações, sugestões e alterações feitas pelas demais comissões e 
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disponibilizar a versão final do documento na pasta da Comissão de 

Avaliação, no drive da JCTOB, para a Comissão de Coordenação dar 

encaminhamento; 

● Apresentar o relatório final da JCTOB para a comunidade acadêmica do 

IFBA Campus Barreiras, em reunião geral; 

● Produzir a lista de Apêndice que constará no relatório final do evento a 

partir da coleta periódica dos materiais produzidos pelas demais comissões 

e disponibilizados em suas respectivas pastas no drive da JCTOB. 

 

Para melhor visualização das ações da Comissão de Avaliação segue, 

abaixo, o Fluxograma 12, no qual se apresenta de forma sintética a condução dos 

trabalhos centrais dentro dessa instância, espacializando as principais 

articulações que são estabelecidas com as demais comissões organizadoras ao 

longo do processo de planejamento, execução e avaliação do evento.  

 

Fluxograma 12 - Comissão de Avaliação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Comissão de Elaboração do Manual de planejamento, execução e avaliação da JCTOB 

 

Caso surjam, ao longo da organização, planejamento e execução do 

evento, demandas inerentes a esta instância de trabalho, as quais não foram 

previstas nas atribuições listadas anteriormente, estas devem ser resolvidas pela 

própria Comissão de Avaliação. 
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5 Composição das comissões para organização da JCTOB  

 

As comissões constituídas para a organização da JCTOB serão compostas 

por: docentes, técnicas(os) administrativas(os), representante da Coordenação de 

Extensão (COEX), representante da Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Inovação (CPPGI) e estudantes dos cursos técnico integrado, subsequente e 

superior, contudo, este último segmento poderá integrar todas as comissões da 

JCTOB, exceto a Comissão de Coordenação.  

Na tentativa de assegurar que os trabalhos desenvolvidos na JCTOB 

sejam realizados da melhor maneira possível, não sobrecarregando as 

comissões, sugere-se que o quantitativo mínimo de pessoas por comissão, tanto 

na modalidade presencial quanto remota ou híbrida, esteja de acordo com a 

tabela a seguir: 

 

Tabela 2 - Quantidade de membros por comissão organizadora 

 
Comissões da JCTOB  

N° de membros  

presencial remoto/
híbrido 

Coordenação  
Elaboração dos Documentos, Formulários e Correspondências Oficiais 
Elaboração dos Materiais de Divulgação 
Agenciamento 
Comunicação e Divulgação  
Logística 
Certificação 
Científica 
Acessibilidade 
Atividade(s) Cultural(is) 
Apoio 
Avaliação 

2 
4 
6 
3 
4 
6 
3 
6 
5 
3 
6 
3 

2 
4 
6 
3 
4 
2 
3 
6 
5 
3 
2 
3 

Total de membros  51 43 

 

Fonte: Comissão de Elaboração do Manual de planejamento, execução e avaliação da JCTOB 

 

Levando-se em consideração as especificidades das demandas da 

Comissão de Acessibilidade, esta comissão deverá trabalhar de forma articulada 

com o suporte do Núcleo de Apoio à Pessoa com Necessidades Específicas - 

NAPNE, quando necessário, a fim de garantir as condições de acessibilidade em 
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todas as etapas da JCTOB, da sua concepção à execução. Sugere-se ainda, 

quando possível, que um membro do NAPNE componha anualmente a Comissão 

de Acessibilidade. 

 Em caso de não preenchimento do quantitativo mínimo sugerido acima, 

cabe à Direção Geral do IFBA Campus Barreiras tomar as providências 

necessárias para assegurar o planejamento, execução e avaliação da JCTOB de 

forma adequada.   
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6 Definição e atribuições das(os) colaboradoras(es) 

 

São denominadas(os) colaboradoras(es) do evento todas as pessoas que 

compõem a equipe de apoio e suporte técnico e organizacional durante a 

execução do evento, através de inscrição em chamada pública realizada pela 

Comissão de Apoio. 

 

São atribuições das(os) colaboradoras(es):  

 

● Participar da reunião geral, presencial ou remota, organizada pela 

Comissão de Coordenação para apresentar as orientações sobre o evento;  

● Participar da(s) reunião(ões) ordinária(s), presencial e/ou remota, 

organizada(s) pela Comissão de Apoio para a apresentação das 

atribuições das(os) colaboradoras(es), dentre outras demandas 

necessárias;  

● Seguir as orientações repassadas pela Comissão de Coordenação e pela 

Comissão de Apoio; 

● Estar presente no dia e horário da(s) atividade(s) para a qual foi 

designada(o) na escala de colaboradoras(es);  

● Conduzir a(s) atividade(s) para a qual foi designada(o);  

● Fazer os registros fotográficos da(s) atividade(s) para a qual foi 

designada(o), em caso de evento remoto ou híbrido, e repassar para a 

Comissão de Avaliação; 

● Abrir e fechar a sala virtual de realização da(s) atividade(s) para a qual foi 

designada(o);  

● Administrar as situações que surgirem durante a realização da(s) 

atividade(s);  

● Repassar, quando necessário, informações referentes ao andamento da(s) 

atividade(s) à Comissão de Apoio e à Comissão de Logística.    

 

Caso surjam, ao longo da execução do evento, demandas inerentes ao 

trabalho das(os) colaboradoras(es), as quais não foram previstas nas atribuições 

listadas anteriormente, estas devem ser repassadas para a Comissão de Apoio.  
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7 Definição e atribuições das monitoras e dos monitores 

 

São denominadas(os) monitoras(es) do evento todas(os) as(os) discentes 

que compõem a equipe de apoio e suporte técnico e organizacional durante a 

execução do evento, sendo estas(es) selecionadas(os) através de processo 

simplificado com chamada pública realizada pela Comissão de Apoio. 

 

São atribuições das(os) monitoras(es): 

 

● Participar de reuniões semanais presenciais e/ou remotas para o 

desenvolvimento das atividades;  

● Atuar sob a orientação das comissões organizadoras do evento;  

● Auxiliar nas atividades de organização e execução antes, durante e depois 

da realização do evento; 

● Auxiliar as(os) palestrantes e professoras(es) facilitadoras(es) das oficinas, 

minicursos e exposições; 

● Executar, quando necessário, as demandas que não foram previstas nas 

atribuições listadas anteriormente, conforme a orientação/indicação das 

comissões organizadoras do evento.  
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8 Estrutura da JCTOB 

 

A Jornada Científica e Tecnológica do Oeste Baiano - JCTOB é um evento 

multidisciplinar de caráter anual que acontece atrelado à realização da Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia - SNCT, tendo como tripé o ensino, a pesquisa 

e a extensão. Dessa forma, para alcançar o objetivo de popularização do 

conhecimento, oferta todos os anos as seguintes atividades: palestras, mesas-

redondas, minicursos, oficinas, mostras científico-culturais, exposições, 

apresentação de trabalhos e atividade cultural, conforme apresenta a Figura 3.  

 

Figura 3 - Estrutura da JCTOB 

 

Fonte: Comissão de elaboração do Manual de planejamento, execução e avaliação da JCTOB  

 

A SNCT tem o intuito de mobilizar crianças, jovens e famílias em torno 

de temas e atividades da Ciência, Tecnologia e Inovações, valorizando a 

criatividade, a atitude científica e a inovação (MCTI, 2019). A cada ano, a 

SNCT tem um tema diferente que é divulgado pelo Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovações (MCTI). Para tanto, 20% das atividades que 

acontecem na JCTOB devem estar dentro da temática da SNCT, ficando 80% 

da oferta disponível para outros temas. É importante destacar que as 

atividades oferecidas no evento devem atender a todos os níveis e a todas as 

modalidades de ensino do IFBA Campus Barreiras, além de serem abertas à 
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comunidade externa, devendo assim ser amplamente divulgadas seguindo as 

orientações do presente manual, salvo em situações específicas que poderão 

ser avaliadas individualmente.  

O evento está previsto no calendário acadêmico do IFBA Campus 

Barreiras e envolve as instâncias de ensino, pesquisa e extensão. Dessa 

forma, se torna imprescindível a efetiva participação de toda a comunidade 

acadêmica, professoras(es), técnicas(os) administrativas(os), estudantes e 

gestores, não sendo admitida a realização de qualquer atividade paralela ao 

evento. Isso contribuirá para garantir o atendimento dos objetivos e metas 

traçadas, diante da magnitude e relevância científica, social e acadêmica da 

JCTOB.  

 

8.1 Tipos de atividades da JCTOB no contexto presencial, híbrido e remoto  

 

A JCTOB poderá ser organizada e executada em três formatos, a saber: 

presencial, remoto ou híbrido. As comissões constituídas para planejar, elaborar e 

executar o evento devem considerar a adequação ao contexto social, sanitário, 

político, econômico e educacional vigente como elemento fundamental no 

processo de decisão do modelo de oferta do evento. A partir da viabilidade e das 

possibilidades identificadas para a definição do formato da JCTOB, os tipos de 

atividades e a quantidade que serão ofertadas podem ser mantidos, ampliados ou 

reduzidos. Além disso, a abrangência das atividades deve envolver as condições 

de acesso e segurança que o evento pode fornecer em qualquer que seja o 

formato adotado, sobretudo, considerando a diversidade de público atendido.  

Com base na trajetória de desenvolvimento da JCTOB, as atividades 

realizadas comumente no evento estão distribuídas na Figura 4. Algumas destas 

podem ser ofertadas em ambientes externos ao IFBA Campus Barreiras como, 

por exemplo, em escolas públicas localizadas no espaço urbano ou no espaço 

rural do município, cujo processo de definição e articulação é de responsabilidade 

das comissões organizadoras.   
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Figura 4 - Formatos do evento e atividades ofertadas  

 

 

Fonte: Comissão de Elaboração do Manual de planejamento, execução e avaliação da JCTOB 

 

Dependendo da inviabilidade da realização de algumas atividades no 

formato presencial, as comissões organizadoras da JCTOB devem refletir sobre 

as possibilidades da adoção do modelo de evento híbrido (Figura 4). A decisão 

deve considerar as condições necessárias para oferta, inserção e segurança 

das(os) participantes nas atividades que serão realizadas remotamente. 

No contexto remoto, o evento pode ser realizado com reduções na 

quantidade de atividades a serem ofertadas (Figura 4) e com restrições ao acesso 

público das salas virtuais, considerando, dentre outras questões, a segurança em 

rede, o uso de voz e imagem, bem como a presença de menores de idade, 

monitoras(es) ou estudantes e participantes em geral, que não podem por si 

mesmas(os) tomar decisões relativas aos direitos de voz e imagem. Além disso, 

devem ser consideradas pelas comissões organizadoras em cada tomada de 

decisão, as dificuldades de gerenciamento e a necessidade de elaborar uma 

programação que assegure a participação de todas(os) em um ambiente virtual.    
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8.1.1 Mesa de abertura  

 

A mesa de abertura é a solenidade que oficializa o início do evento, sendo 

composta hierarquicamente pelas autoridades públicas constituídas na instituição 

e um ou mais representante(s) das comissões organizadoras do evento que, 

geralmente, faz parte da Comissão de Coordenação. Essa atividade é conduzida 

por uma(um) mestra(e) de cerimônia e as autoridades são convidadas a 

proferirem a sua fala dando boas-vindas às pessoas presentes e expressando 

suas expectativas sobre o andamento do evento. Assim, para a realização dessa 

atividade é necessária a construção do cerimonial de abertura, também chamado 

de protocolo do evento.  

 

8.1.2 Palestras 

 

As palestras são atividades abertas a todas(os) as(os) participantes 

inscritas(os) no evento. Para sua realização é convidada(o) uma(um) 

pesquisadora(r) que possua propriedade no tema e possa contribuir com as 

discussões propostas pela temática do evento. 

Geralmente, a palestra inicial do evento sucede a mesa de abertura, com 

temática abrangente. O tempo de duração das palestras varia entre 60 a 120 

minutos, incluindo o debate, o que permite a(ao) convidada(o) apresentar as 

questões que considera mais importantes acerca da temática. Ao final da 

apresentação, uma(um) mediadora(r) conduz as discussões assegurando o 

diálogo entre o público e a(o) palestrante.  

 

8.1.3 Mesas-redondas  

 

As mesas-redondas são atividades abertas a todas(os) as(os) participantes 

inscritas(os) no evento. Para sua realização são convidadas(os) 

pesquisadoras(es) ou profissionais especializadas(os) que possuam propriedade 

no tema e possam contribuir com as discussões propostas pela temática do 

evento. 
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As(os) convidadas(os) que compõem a mesa-redonda têm um tempo pré-

determinado para proferir suas falas, geralmente em torno de 20 a 30min a 

depender da quantidade de componentes, expressando seus conhecimentos 

acerca do tema. Ao final das apresentações, uma(um) mediadora(r) conduz as 

discussões assegurando o debate entre o público e as(os) palestrantes.  

 

8.1.4 Minicursos e Oficinas  

 

Os minicursos e oficinas são atividades de curta duração ofertadas por 

uma(um) ou mais pesquisadoras(es), profissionais em geral, estudante(s) de 

graduação e estudante(s) de ensino médio. Neste último caso, a submissão da 

proposta deve ocorrer em conjunto com uma(um) servidora(r) do IFBA ou de outra 

instituição pública ou privada. Essas atividades buscam disseminar 

conhecimentos teóricos, técnicos ou práticos para aplicação direta ou indireta 

tanto em espaços acadêmicos quanto em ambientes informais de aprendizagem. 

Em geral, a sua execução pode variar entre 2h e 16h. Contudo, é recomendado 

que os minicursos e oficinas com carga horária acima de 2h sejam ofertados em 

blocos para garantir o melhor aproveitamento por parte de todas(os) as(os) 

participantes.  

 

8.1.5 Exposições e mostras científico-culturais 

 

As exposições e as mostras científico-culturais são atividades realizadas 

individualmente ou em grupo, em ambientes abertos ou fechados, para 

explanação de uma teoria, demonstração de habilidade prática, artística ou da 

funcionalidade de um protótipo, produto ou serviços. Essa atividade pode ser 

executada em um horário estabelecido ou durante todo o evento, dependendo do 

tipo de exposição ou mostra que será realizada. Em todo caso, é necessário que 

a(s) expositora(s) e o(os) expositor(es) estabeleçam um horário para assessorar o 

público visitante.  

 

8.1.6 Apresentação de trabalhos  
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As apresentações de trabalhos são atividades direcionadas à socialização 

dos resultados de pesquisas científicas que estão em andamento e possuem 

resultados parciais ou que já foram finalizadas. Relatórios técnicos e projetos de 

pesquisas não são considerados para submissão.    

 

8.1.7 Atividade(s) cultural(is) 

    

As atividades culturais são momentos de promoção do entretenimento, 

socialização de habilidades e performances artísticas durante o evento e se 

destinam à interação entre todas(os) as(os) participantes. 
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9 Considerações finais 
 

A idealização do Manual de planejamento, execução e avaliação da 

Jornada Científica e Tecnológica do Oeste Baiano – JCTOB tem origem na 

trajetória de construção da XII edição do evento a partir das análises, 

reflexões, proposições e encaminhamentos direcionados pela comissão 

organizadora da JCTOB 2020 à Gestão do IFBA Campus Barreiras. O referido 

documento é um marco no processo de estruturação e consolidação do único 

evento científico de abrangência regional que promove o diálogo sobre 

temáticas diversas entre pesquisadoras(es), estudantes e profissionais 

internas(os) e externas(os) à instituição, permitindo a socialização de 

conhecimentos e a contínua popularização da ciência por meio da articulação 

entre ensino, pesquisa e extensão.  

O destaque para a relevância do manual enquanto instrumento 

norteador do processo de planejamento, organização e execução do evento 

envolve a quantidade e a complexidade do trabalho necessário para garantir 

que a realização da JCTOB ocorra com qualidade e em condições adequadas 

para assegurar a participação de todas(os) as(os) interessadas(os). Nesse 

sentido, este manual reúne uma série de definições, orientações, atribuições e 

materiais que devem ser consultados e considerados como parâmetros para 

direcionar ações e estratégias que devem ser adotadas pelas comissões 

instituídas anualmente para a organização do evento.  

É importante salientar que este manual define e direciona de forma 

articulada todas as ações necessárias para o desenvolvimento da JCTOB a 

partir das diversas demandas que foram identificadas até o momento de sua 

elaboração, contudo, a dinamicidade do processo de organização pode exigir 

novos desafios a cada ano, além disso, demandas que foram previstas 

considerando a situação do período em que foi produzido podem se tornar 

obsoletas e precisarão ser reavaliadas a cada nova edição do evento. Não 

obstante, para o sucesso e crescimento da JCTOB, é necessário que a 

comunidade do IFBA Campus Barreiras se envolva direta ou indiretamente na 

sua construção, participando ativamente da elaboração ou apoiando o evento 

em toda e qualquer situação necessária, uma vez que o seu fortalecimento 

demanda o trabalho coletivo e colaborativo de todas(os) as(os) servidores.  

9 Considerações finais 
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APÊNDICE 

  

Ao longo do processo de concepção, planejamento e execução da Jornada 

Científica e Tecnológica do Oeste Baiano – JCTOB, muitos materiais, de 

naturezas diversas, são elaborados e produzidos pelas comissões envolvidas em 

sua organização. Esses produtos, em sua maioria, compõem procedimentos 

estruturais do evento e, portanto, repetem-se como etapas obrigatórias em todas 

as suas edições. Diante disso, com o intuito de facilitar a produção de materiais 

para as edições futuras, nesta seção, encontram-se listados todos os documentos 

produzidos na edição 2020 da JCTOB, os quais estão hospedados, e podem ser 

acessados na íntegra, em uma pasta compartilhada do Google Drive institucional 

do evento (jctobifba@gmail.com).  

Destaca-se que no drive institucional do evento (jctobifba@gmail.com) 

foram colocadas duas pastas. A primeira é uma pasta exclusiva para leitura e se 

intitula APÊNDICE - MANUAL DA JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

DO OESTE BAIANO. Esta pasta é originária de uma conta específica para 

armazenamento de dados de controle e registro 

(documentacao.jctob@gmail.com), a qual fica sob responsabilidade da Direção 

Geral do IFBA Campus Barreiras e pode ser consultada no campo 

Compartilhados comigo dentro do drive institucional da JCTOB 

(jctobifba@gmail.com). A segunda pasta, de mesmo nome, foi gerada no próprio 

drive institucional do evento (jctobifba@gmail.com) e pode ser acessada no 

campo Meu drive, sendo possível não apenas visualizar os documentos, mas 

também editá-los. Em ambas as pastas foi inserido um documento de 

apresentação intitulado APÊNDICES - DOCUMENTO DE APRESENTAÇÃO. 

Nesse sentido, os materiais estão organizados em pastas e subpastas, nas 

quais se estruturam níveis de ordenamento das informações. Os documentos 

estão apresentados em sua versão editável, sempre que possível, ou em sua 

versão final de publicação. Em todos os casos, cada documento serve como 

referência para a produção dos itens necessários à execução ordenada e 

padronizada do evento, conferindo-lhe confiabilidade, qualidade e organização. 
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Para facilitar o acesso e a consulta aos modelos disponíveis, seguem, abaixo, o 

link para as pastas compartilhadas e a lista completa dos itens que as compõem. 

LINK PARA A PASTA COMPARTILHADA NO GOOGLE DRIVE - LEITURA: 
https://drive.google.com/drive/folders/16KTVFem3YF0JziFfQUk4W3n-
YuegpXOU?usp=sharing   

LINK PARA A PASTA COMPARTILHADA NO GOOGLE DRIVE - EDIÇÃO: 
https://drive.google.com/drive/folders/1UqE_rrpevkuN-
9CfebZBjftVC5MMfrsW?usp=sharing 

 

LISTA COMPLETA DE DOCUMENTOS DISPONÍVEIS 

 

1.   Coordenação - Documentos de Controle 
1.1  Planilha de controle geral e acompanhamento – Coordenação 
1.2  Planilha de Avaliação das(os) Monitoras(es) 
1.3  Cronograma dos materiais de divulgação 
1.4  Tabela de controle da confecção dos certificados 
1.5  Lista de contatos por atividade 
1.6  Cerimonial XII JCTOB 

  
2.   Documentos Orientadores 

2.1  Manual do Participante do Evento - XII JCTOB 
2.2  Guia de atribuições das(os) colaboradoras(es) 

  
3.   Layout da Programação Preliminar 

3.1  Programação Preliminar da XII JCTOB 
  

4.   Logomarca Padrão da JCTOB 
4.1  - Logomarca Padrão da JCTOB 

  
5.   Chamadas - documentos e materiais de apoio 

5.1  Chamada para Avaliadoras(es) 
5.1.1        Comunicação Oral 
a. Texto convite banca de avaliadores(as) - Comunicação Oral 
5.1.2        Resumo Expandido 
a. Barema_2020 - Resumo Expandido 
b. Texto-modelo para e-mail de envio dos trabalhos aos avaliadores - 
Resumo Expandido 
c.   Texto de esclarecimento – aprovação e reprovação dos trabalhos - 
Resumos Expandidos 

  
5.2  Chamada para Colaboradoras(es) 

5.2.1        Texto-modelo - chamada para colaboradoras(es) 
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5.2.2        Nota de agradecimento – colaboradoras(es) 
  
 

5.3  Chamada para Monitoras(es) 
5.3.1        EDITAL 
a.  EDITAL - Chamada Simplificada - Monitoras(es) 
b.   Chamada Simplificada em Libras - Seleção para Monitores(as) para 

a XII JCTOB 
c.    Errata - Chamada Simplificada - Monitoras(es) 
d.   Errata VÍDEO LIBRAS- Chamada Simplificada em Libras para 

Monitores e Monitoras 
5.3.2        ETAPA - Divulgação dos Resultados 
a.  Homologação das inscrições - monitores(as) 
b.   Horário de Seleção – Monitoras(es) 
c.    Resultado Parcial 
d.   Resultado Final 
5.3.3        ETAPA – Seleção 
a.  Questão problema para entrevista de monitoras(es) 
b.   Ficha de Avaliação - Processo Seletivo de Monitoria 

  
5.4  Chamada para Submissão de Minicursos e Oficinas 

5.4.1        Lista de Propostas Recebidas - Minicursos e Oficinas 
 
5.5  Chamada para Submissão de Trabalhos 

5.5.1        Normas e Template 
a.    Normas para Submissão de Trabalhos 
b.   Template 
5.5.2         Publicações 
a.    Homologação Trabalhos Científicos -XII Jornada Científica e 

Tecnológica 
b.   Lista Preliminar Trabalhos Aprovados - JCTOB 2020 
c.    Lista Final Trabalhos Aprovados - JCTOB 2020 
d.   Divisão dos Trabalhos por Sala - Comunicação Oral 
5.5.3   Texto - Orientações à banca avaliadora e às autoras e aos 

autores 
5.5.4    Tabela-Modelo para Controle da Avaliação dos Trabalhos 

Recebidos 
  

6.   Materiais para Divulgação 
6.1  Cards - #Sextou - Edição Especial 

6.1.1        Sextou - Edição Especial 
6.1.2        Legenda do card Sextou - Edição Especial 
6.1.3        Card do #Sextou - atrações completas 
6.1.4        Legenda do card #Sextou - atrações completas 
6.1.5        Card Sexta-feira é dia de... 
6.1.6        Legenda do card Sexta-feira é dia de.._ 
6.1.7        Card do Anderson Almeida 
6.1.8        Card do Charlles Brandão 
6.1.9        Card do José Neto 
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6.1.10 Card do Kalyf Abdalla 
6.1.11 Card do Marcelo da Cunha 
6.1.12 Card do Maurício (Faísca) 
6.1.13 Card do Miquei 
6.1.14 Card da Tânia 
6.1.15 Card do Thiago Grasiano e da Rúbia Sá 
6.1.16 Card do Viny Melo 

  
6.2  Cards – Chamadas 

6.2.1        Minicursos e Oficinas 
a.    Card da prorrogação 04_10 
b.   Legenda do card de prorrogação 04_10 
c.    Card da Prorrogação 27_09 
d.   Legenda do card prorrogação 27_09 
e.    CARD FINAL - Chamada para submissão de minicursos e 

oficinas 
f.        Público alvo e vagas 
g.   Qual plataforma será utilizada 
h.   Quem pode submeter 

  
6.2.2        Monitoras(es), colaboradoras(es), ouvintes e 

avaliadoras(es) 
a.    CARD FINAL - Chamada para colaboradoras(es) 
b.   CARD FINAL - Chamada seleção de monitoras(es) 
c.    CARD FINAL - Inscrições Ouvinte 
d.   CARD FNAL - Chamada Banco de avaliadoras(es) 

  
6.2.3        Submissão de Trabalhos 
a.  Card Prorrogação - Eixo 1 
b.   Legenda do card da Prorrogação - Eixo 1 
c.  Card Prorrogação - Eixo 2_ 
d.   Legenda do card de Prorrogação - Eixo 2_ 
e.  Card Prorrogação - Eixo 3 
f.   Legenda do Card Prorrogação - Eixo 3 
g.   Prorrogação 20_09 
h.   Legenda da Prorrogação 20_09 
i.   CARD FINAL - Chamada Submissão de trabalhos 

  
6.3  Cards - Divulgação Inicial 

6.3.1        BANNER 
6.3.2        CARD FINAL para divulgação inicial 

  
6.4  Cards - Fale com a Gestão 

6.4.1        Card Tira-dúvidas - Live Fale com a Gestão - 17_09 
6.4.2        Legenda do card tira-dúvidas no Fale com a Gestão - 

17_09 
6.4.3        Apresentação - Live Fale com a Gestão - 17_09 
6.4.4        CARD FINAL - Live Fale com a Gestão - 03_09 
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6.5  Cards - Minicursos e Oficinas – Ouvintes 
6.5.1        2º Card para inscrições como ouvintes 
6.5.2        Legenda do 2º card para inscrições como ouvintes 
6.5.3        Divulgação prévia dos minicursos e oficinas 
6.5.4        Legenda da Divulgação prévia dos minicursos e oficinas 
6.5.5        Vídeo para Inscrições como ouvinte 

  
6.6  Cards - Orientações sobre transmissão 

6.6.1 Card 01 
6.6.2 Card 02 
6.6.3 Card 03 
6.6.4 Card 04 
6.6.5 Card 05 

  
6.7  Cards - Por dia e atividades 

6.7.1        Card da Mesa redonda 
6.7.2        Legenda do card da Mesa redonda 
6.7.3        Programação do 1ºdia 
6.7.4        Programação do 2ºdia 
6.7.5        Programação do 3ºdia 
6.7.6        Palestra de abertura 
6.7.7        Programação Geral 
6.7.8        Card Mesa de Abertura 

  
6.8  Cards - Série Quem Faz a JCTOB 

6.8.1        Equipe 01a 
6.8.2        Equipe 01b 
6.8.3        Equipe 02a 
6.8.4        Equipe 02b 
6.8.5        Equipe 03 
6.8.6        Equipe 04 
6.8.7        Equipe 05a 
6.8.8        Equipe 05b 
6.8.9        Equipe 06a 
6.8.10 Equipe 06b 
6.8.11 Equipe 07 - Coordenação Geral 

  
6.9  Modelos - Figurinhas WhatsApp 

6.9.1        Figurinha1 
6.9.2        Figurinha2 
6.9.3        Figurinha3 
6.9.4        Figurinha4 
6.9.5        Figurinha5 
6.9.6        Figurinha6 
6.9.7        Figurinha7 
6.9.8        Figurinha8 
6.9.9        Figurinha9 
6.9.10 Figurinha10 
6.9.11 Figurinha11 
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6.9.12 Figurinha12 
  

6.10         Vídeos - Plantão JCTOB 
6.10.1 Vídeo 01 - Gustavo 
6.10.2 Vídeo 02 - Charles 
6.10.3 Vídeo 03 - Davi Fogaça 
6.10.4 Vídeo 04 - Anderson 
6.10.5 Vídeo 05 - Kaline 
6.10.6 Vídeo 06 - Êrika – IFB 
6.10.7 Vídeo 07 - Jean Coutinho 
6.10.8 Vídeo 08 - Alexandre Lopo 
6.10.9 Vídeo 09 - Lilian 
6.10.10Vídeo 10 - Letícia Santiago 
6.10.11Vídeo 11 - Eliana 
6.10.12Vídeo 12 - Egressa Anna Lizssarda 
6.10.13Vídeo 13 - Cacilda Reis 
6.10.14Vídeo 14 - Bônus - Graziela Santana 

  
7.   Convites – Palestrantes 

7.1  Convite mesa-redonda 
7.2  Convite palestra de abertura 
7.3  Texto para e-mail convite para a palestra de abertura 
7.4  Texto para e-mail dos palestrantes 

  
8.   E-mails e correspondências oficiais 

8.1  E-mail sobre certificados disponíveis no site do evento 
8.2  Texto - e-mail consulta sobre transmissão 
8.3  Texto com as orientações aos palestrantes 
8.4  Texto convite adicional aos colaboradores - reunião de treinamento dos 

proponentes 
8.5  Texto para e-mail - orientações gerais 
8.6  Texto para e-mail - participantes do evento - local de transmissão 
8.7  Texto para e-mail - reunião com os(as) colaboradores(as) 
8.8  Texto para e-mail - reunião de treinamento dos proponentes 
8.9  Texto para solicitação de material aos palestrantes 
8.10         Texto para publicação no site geral do IFBA 
8.11         Publicações para a Comunicação Social 
8.12         Texto - Mural do Oeste e demais sites 
8.13         Release para TV Câmara 

  
9.   Modelos - Capa para identificação e abertura das atividades 

9.1  Apresentação de Trabalho - Investigação do modelo matemático e suas 
teorias 

9.2  Atividade Cultural - #SEXTOU - Edição Especial - 1280X720 
9.3  Mesa-redonda 23_10 1280x720 
9.4  Minicurso - Assédio sexual- de onde vem e como se defender 
9.5  Oficina - Falando sobre saúde mental- como posso cuidar de mim 
9.6  Palestra de abertura 21_10 - 1280x720 
9.7  SALA - Comunicação Oral Sala 04_Educação_teórias e práticas (p. 01) 
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10.  Lista de Links - acesso às salas virtuais e listas de presença nas 
atividades 

10.1         Links de Acesso - Programação Geral 
10.2         Lista de links para acesso às listas de presença 

  
11.  Modelos - Escala de Trabalho por Dia e Atividade 

11.1         DIA 21_10 - das 19h às 21h30min - mesa e palestra de abertura 
11.2         DIA 22_10 - das 14h às 18h30min - Minicursos e Oficinas 
11.3         DIA 23_10 - das 14h às 16h - mesa-redonda 
11.4         DIA 23_10 - das 16h30min às 18h30min - Apresentação de 

Trabalhos 
11.5         DIA 23_10 - das 19h às 20h30min - #Sextou Edição Especial 
11.6         DIA 21_10 - das 19h às 21h30min - mesa e palestra de abertura 
11.7         DIA 22_10 - das 14h às 18h30min - Minicursos e Oficinas 
11.8         DIA 23_10 - das 14h às 16h - mesa-redonda 
11.9         DIA 23_10 - das 16h30min às 18h30min - Apresentação de 

Trabalhos 
11.10    DIA 23_10 - das 19h às 20h30min - #Sextou Edição Especial 

  
12.  Modelos – Certificados Editáveis 

12.1         Carta de Aceite Versão Final 
12.2         Certificado Autores Versão Final 
12.3         Certificado Avaliador Versão Final 
12.4         Certificado Banca Versão Final 
12.5         Certificado Colaboradores Versão Final 
12.6         Certificado Intérpretes  
12.7         Certificado Minicursos Cursistas Versão Final 
12.8         Certificado Minicursos Ministrantes Versão Final 
12.9         Certificado Oficinas Cursistas Versão Final 
12.10     Certificado Oficinas Ministrantes Versão Final 
12.11    Certificado Ouvintes Versão Final 
12.12    Certificado Palestrantes Mesa-Redonda Versão Final 
12.13    Certificado Sextou 
12.14    Certificado Palestrantes - Abertura - Versão Final 
12.15    Modelo De Certificado Monitoras(es) – Evento 
12.16    Modelo De Certificado Monitoras(es) - Planejamento 

  
13.  Relatório Final - JCTOB 2020 

13.1   Relatório Final - XII JCTOB 
13.2   Apresentação - Relatório Final 

 
14. APÊNDICES - DOCUMENTO DE APRESENTAÇÃO 


