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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

A Coordenação do Curso de Odontologia do ITPAC – Palmas, torna público que está sendo 

formada a Comissão Organizadora da IV Jornada Acadêmica Internacional de Odontologia – JAIO, 

que se realizará nos dias 27, 28 e 29 de outubro de 2022. 

A Jornada tem por obje� o proporcionar aos professores, profissionais e estudantes de 

Odontologia e demais interessados,  oportunidades de ampliar seus conhecimentos através de 

palestras, minicursos e apresentações de trabalhos. Visa também oportuniz ar um momento de 

estabelecer vínculos entre os par�cipantes de todo o país. 

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Visando a con�nui ade da JAIO, como um evento de grande porte, é importante conhecer a 

arquitetura do evento. Para isso, a comissão é dividida por áreas de at uação com uma hierarquia 

pré-definida para seu funcionamento harmonioso durante a preparação do projeto. Consiste em 

um trabalho árduo que exige dos envolvidos comprometmento e dedicação, além de muita 

responsabilidade para com a tarefa que lhe foi in�tulada.  

 

3. DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO  

 

a) Secretaria: Responsável por toda a documentação da JAIO. Atua em contato direto com o 

financeiro. É dever do secretário fiscalizar e informar por meio de relatórios de todas as demais 

áreas para o presidente do projeto. Durante o evento, irá verificar presenças, além de iden�f ar e 

organizar qualquer documento necessário para a logís� a do evento.  

 

b) Financeiro: Atua em constante parceria com o presidente e vice -presidente para autorizar gastos 

que sejam necessários para  a realização da JAIO. Além disso, atuará na arrecadação de patrocínios 

para a realização do evento mediante contato com empresas e potenciais patrocinadores.  

 

c) Comunicação e marke�ng:  Responsável por organizar a pr omoção de eventos relacionados à  JAIO, 

adjunto à faculdade, pela criação de artes e divulgação do evento em todas as mídias possíveis. 

 

d) Estrutura: Responsável por administrar o evento, organizar todos os links na plataforma Zoom e 

Youtube. Além disso, realizará todos os sorteios durante o evento e eventos relacionados. 
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e) Patrocínio: Atua na arrecadação de patrocínio para a realização do evento mediante contato com 

empresas e potenciais patrocinadores 

 

f) Coordenação cientfica:  Responsável por auxiliar nas apresentações de trabalho e apresentações, 

fazer a Pré-correção dos resumos e elaboração de tabelas. 

 

g) Recepção: R esponsável por recepcionar e apresentar palestrantes, e pela comunicação com  os 

alunos nos eventos online e presenciais. 

 

 

4. DA ADMINISTRAÇÃO  

 

Responsáveis pela organização de cada departamento no âmbito de gestão, fiscalização e 

execução. 

 

A hierarquia consiste em: 

 

I. Presidente docente: Ketlin Lara Tosta Vanzo  

II. Presidente discente: Renato Richard Pereira Donha 

III. Vice-presidente discente: Ruben Julio Espinoza Vilas Boas  

 

 

5. VAGAS PARA DISCENTES: 

O pré-requisito para compor a Comissão será: 

Estar devidamente matriculado no Curso de Odontologia do ITPAC – Palmas; 

Serão selecionados 30 candidatos para a comissão de acordo com a demanda por área. Deste modo 

as vagas serão distribuídas da seguinte maneira:  

ÁREA QUANTIDADE DE VAGAS  

SECRETARIA 02 

FINANCEIRO 02 

COMUNICAÇÃO E MARKETING 04 

ESTRUTURA 06 

PATROCÍNIO  02 

COORDENAÇÃO CIENTÍFICA 08 

RECEPÇÃO 06 

TOTAL  30 

 

6. DOS CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO  

 

Os certficados serão expedidos pela COPPEX - Coordenação de Pós -Graduação, Pesquisa e 

Extensão. Para emissão dos cer� cados é necessário:  

� Par�ci ação em 75% das reuniões e das aa�dades do projeto;  

� Envio de 100% dos relatórios solicitados pelo coordenador e/ou diretores;  

� Auxílio nos dias designados das atvidades do projeto  

Parágrafo único:  a ausência de 1 dos 3 critérios acima descrito s acarretará em perda do certficado por 

parte do aluno, independente do cargo. 
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7. DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 06/05/2022 e 09/05/2022, sendo realizadas 

exclusivamente via preenchimento da ficha de inscrição on-line. 

O preenchimento da ficha devera ser realizado pelo endereço eletrônico 

h�ps://orms.gle/oDu3T7jSQzgrNtoM6  até a data acima mencionada. 

8. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

O processo ocorrerá em duas etapas sendo e stas: a avaliação do formulário de inscrição enviado e 

entrevistas online. 

A entrevista será realizada pela Coordenação d a JAIO , dia 1 2/05/2022, no período vesper�no via 

zoom. As datas e horários individuais dos candidatos serão divulgados por meio das r edes sociais do ITPAC 

Palmas e no Instagram da JAIO ( h�p://www.instagram.com/jaio.itpac/  ).  

 

9. ETAPAS E RESULTADOS  

Abertura das Inscrições       06/05/2022 

Encerramento das Inscrições                               09/05/2022  

Entrevista                        12/05/2022 às 16:00 

Resultado                                À definir  
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