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1.0 Introdução. 
 

A finalidade deste documento é fornecer os critérios relacionados ao procedimento para a 

Candidatura, Organização e Estrutura da Reunião Regional de Ramos Estudantis da Região 9 do 

IEEE (RRR).  

A Reunião Regional de Ramos Estudantis da Região RRR é um evento que tem como MISÃO, 

integrar os líderes estudantis da Região 9 do IEEE e facilitar o intercâmbio e conhecimento dos 

estudantes e outros profissionais relacionados com as atividades estudantis, com o OBJETIVO de 

incentivar a parceria, melhorar a difusão tecnológica, promover a aprendizagem de habilidades 

relacionadas com a engenharia, facilitar a inserção no mercado do jovem profissional e difundir as 

atividades estudantis do IEEE na comunidade na qual sediará a RRR 2017. 

 

2.0 Calendário de Postulação: RRR2017 
 

Publicação do Edital:  15 de novembro de 2016. 

Envio das propostas:  30 de novembro de 2016. 

Processo de avaliação:  01 até 14 de dezembro de 2016. 

Resultado do ganhador:  15 de dezembro de 2016. 

 

3.0 Organização e responsabilidades. 

 

3.1 A Região 9 do IEEE: Através do Comitê de Atividades Estudantis da Região possui a 

maior responsabilidade da organização da RRR 2017 (RSAC), constituindo-se como o responsável 

máximo legal, em nome do IEEE GLOBAL. Os quais têm a responsabilidade da programação 

(Conferências, capacitações, foros, concursos, etc.), Estrutural e Auditoria do evento. Preside o Comitê 

Executivo e o comitê da Programação, planejando a programação da RRR, levando em conta as 

necessidades, possibilidades e problemáticas estudantis na nossa região. 

3.2. O Comitê organizador do Ramo Estudantil IEEE: Eleito para organizar uma RRR, 

liderada por um estudante desempenhando-se como presidente da RRR e um profissional que realizará 

trabalho de assessor do evento, os dois membros do IEEE. Desta forma, deverão demonstrar que 

contam com quantidade suficiente de membros estudantis que deem suporte ao evento, experiência na 

organização de eventos da mesma magnitude, assim como, do apoio da Secção, Universidade, 

Profissionais e Empresas para o desenvolvimento do evento. A responsabilidade principal do comitê é a 

organização operacional do evento, estabelecendo um plano de trabalho, uma equipe de trabalho e 

garantindo a atenção dos participantes, o uso e distribuição dos recursos e elementos necessários para 

o êxito do evento. Preside os Comitês: de Logística, de Eventos Sociais, de Publicidade e 

Comunicações, de Inscrições e parte do Comitê de Finanças.  

 

 

 

 



 

Requisitos que devem ter: 

 

3.2.1 Ser um Ramo Estudantil ativo do IEEE com mais de três (3) anos de atividade ininterrupta. 

3.2.2 Se mais de um Ramo Estudantil pleitear a organização em uma mesma sede, deverá ser 

eleito um Ramo Estudantil que liderará e será responsável pelo evento, entretanto, os outros 

ramos serão co-organizadores; 

3.2.3 Ter um mínimo de 20 membros IEEE ativos à data da solicitação; 

3.2.4 Ter realizados eventos estudantis de grande magnitude (mais de 100 participantes); 

3.2.5 Selecionar um estudante líder do projeto, o qual desempenhará as funções de presidente 

do Comitê Organizador da RRR, o mesmo, deve ter filiação IEEE ativa e ser estudante regular e 

matriculado em um curso de engenharia no ano 2017. 

 

Funções e responsabilidades: O Estudante responsável pelo evento e o contato 

principal com o Comitê Executivo, especialmente o RSAC, o qual fará parte do Comitê 

Executivo do evento e será responsável da organização: do plano de trabalho, a equipe 

de trabalho e garantindo a atenção dos participantes, o uso e designação dos recursos 

e elementos necessários para o êxito do evento. Além disso, deve gerar os relatórios do 

avanços prévios ao evento e os relatórios finais, de atividades e econômicos, com 

prazo máximo de entrega de 30 dias depois do encerramento do evento. 

 

3.2.6. Eleger um profissional com grande vontade de colaboração e experiência em 

organização de eventos, com a finalidade que realize funções de assessor da RRR, e deve 

contar com membresia IEEE ativa (Pode ser o SAC da Secção, Conselheiro do Ramo 

Estudantil, Coordenador de Curso ou membro IEEE profissional). 

 

Funções e responsabilidades: Profissional que apoiará o comitê organizador da RRR 

e fará parte do comitê executivo, guiando e orientando o presidente e comitês 

organizadores da RRR 2017. Será responsável pelas finanças, verificando a firma de 

contratos com hotéis, locais do evento e demais provedores de produtos ou serviços do 

evento. Isso com a finalidade de garantir que esses serviços e/ou produtos cumpram 

com os acordos definidos, além disso, também é responsável de que sejam emitidos os 

relatórios de avanços prévios ao evento e os relatórios finais, de atividades e 

econômicos, com prazo máximo de entrega de 30 dias depois do encerramento do 

evento. 

 

3.2.7. Ter o apoio da máxima autoridade da Universidade (Reitor ou Coordenador do curso 

onde se encontre a maior quantidade de membros IEEE), fornecendo as instalações 

universitárias requisitadas, além disso, o apoio logístico necessário e apoio econômico (quando 

for necessário). 

3.2.8. Ter o apoio do presidente da Secção a qual pertence o Ramo Estudantil IEEE. 



 

 

3.3 A Seção IEEE, a qual pertença o Ramo Estudantil Organizador será a representante do 

IEEE em seu país ou cidade, a qual apoiará o Comitê Organizador mediante o uso de seus 

recursos locais (contas bancárias, emissão de comprovantes de pagamento, meios de 

comunicações, alianças, convênios, etc.), além de conseguir - entre seus contatos com 

empresas, indústrias, universidades, entre outros - patrocinadores que contribuem 

economicamente com o evento. Assim como, deve participar do Comitê de Finanças e 

Patrocínios. 

 

Funções e responsabilidades: A Secção selecionará um representante para que faça 

parte do comitê executivo do evento e possa apoiar o comitê organizador em todas as 

gestões econômicas (uso das contas bancárias), facilitando o uso da Custody Account 

como opção de pagamento da inscrição do evento e emissão de comprovantes, se for 

necessário. Apoio na obtenção de patrocínios e suporte para a definição de contratos, 

entre outros. Além disso, deve assegurar-se que sejam emitidos os relatórios finais, de 

atividades e econômicos, com prazo máximo de entrega de 30 dias depois do 

encerramento do evento. 

 

3.4 Responsabilidade compartilhada: O Ramo, a Secção e a Região, são todos responsáveis        

do bom desenvolvimento e êxito da RRR. 

 

3.5 Organograma 

 

Na sequência é apresentado o organograma da organização do evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEEE Região 9 

SAC TEAM R9 

Presidente RRR Tutor RRR 

Comitê de inscrições Comitê de Logística Comitê de  Eventos Sociais 

Secção 

Comitê de  Publicidade e 

Comunicação 



 

3.6 Tabela de distribuição das responsabilidades. 

 

Na seguinte Tabela, são apresentados os comitês principais que devem ser considerados pela 

equipe organizadora do evento e seus respectivos responsáveis, levando em conta que o 

principal responsável está destacado em amarelo. Porém, outros comitês podem ser criados 

para o desenvolvimento das funções do evento.  

 

 

ID Comités 
Región 

9  
Director 

SAC Team 
R9 

RSAC 

Sección 
Representante 

RRR 
Presidente 

RRR 
Asesor 

Cant. de 
personas 

1 Comitê Executivo X X X X X 5 

2 Comitê de Programa X X    2 

3 Comitê de Finanças X X X X X 5 

4 Comitêde Patrocinadores X X X  X 4 

5 Comitê de Inscrição  X  X X 2 

6 Comitês de Logística    X X 6 

7 Comitê de Publicidade e Comunicação    X X 2 

8 Comitê de Eventos Sociais    X X 3 

9 Report de evolução (acompanhamento)    X X 2 

10 Relatório final RRR   X X X 2 

11 Relatório econômico RRR   X X X 3 

 

 

4.0 Os participantes: 

 

A RRR 2017, será um espaço para que os líderes dos Ramos Estudantis IEEE da Região 9, 

possam conhecer, compartilhar e intercambiar experiências com palestrantes reconhecidos e os outros 

participantes da reunião. 

 

 A participação da RRR 2017 será única e exclusivamente para líderes estudantis das diferentes 

entidades organizadoras do IEEE da nossa região e profissionais ligados às atividades estudantis com 

os Ramos, cumprindo com o requisito de ter feito: 

- O relatório de atividades do 2016. 

- Reportar aos gestores 2017.  

 

A lista dos possíveis participantes será emitida pelo RSAC, onde o comitê organizador 

encaminhará os convites oficiais personalizados para participar da RRR 2017. A lista estará formado 

pelas seguintes pessoas: 

 



 

 4.1 Estudantes: 

- Presidentes dos Ramos Estudantis. 

- Presidentes dos Capítulos Estudantis. 

- Presidentes dos Grupos de Afinidade Estudantis (WIE e SIGTH). 

Observações: 

- As vagas por Ramo Estudantil IEEE é de 3 pessoas como máximo, sendo os 

três (3) de diferentes unidades organizadoras. 

- No caso de que o presidente da alguma entidade organizadora não possa 

participar, deve ser enviada uma carta ao Diretor R9 e RSAC, solicitando a 

autorização de um representante subtituto do seu RE IEEE com o respectivo 

número de membresia IEEE. 

 

 4.2 Profissionais: 

- Presidente do comitê de Atividades Estudantis de Secções da R9. 

- Conselheiros dos Ramos Estudantis previamente informado no Report 2017. 

 

Observação: 

- O conselheiro não poderá delegar sua participação a outra pessoa. 

 

4.3 Vaga do evento: O Comitê organizador deve implementar um sistema de inscrição on-line 

que permita ter, em tempo real, os dados dos inscritos com a informação relevante para o 

comitê organizador e o comitê de atividades estudantis. Esse sistema deverá oferecer acesso 

ao comitê organizador, o RSAC e o Diretor Regional, com a finalidade de verificar a lista dos 

inscritos. 

O total de vagas é de 200 pessoas, distribuídas da seguinte forma: 

- 170 líderes estudantis. 

- 30 líderes profissionais. 

- Adicionalmente o equipo Organizador Local e os Palestrantes (Comitê Regional, SAC 

Team R9, Convidados). 

 

IMPORTANTE: Não poderá inscrever-se nenhum estudante ou profissional que não tenha sido 

convidado. No caso da inscrição de uma pessoa não convidada, o comitê organizador não terá 

a responsabilidade de aceitar sua inscrição e/ou participação nas atividades do evento. A 

ampliação das vagas será apenas considerada para palestrantes e convidados. 

 

5.0 O lugar do evento 

É importante para Região 9 do IEEE e para o Comitê de Atividades Estudantis que: 

 

5.1 A cidade onde se realizará o evento tenha acesso próximo a um aeroporto internacional ou 

nacional, conte com meios de transporte locais adequados e infraestrutura que abrigue a 250 

pessoas e, ambientes adequados para o bom desenvolvimento do evento. 



 

5.2 O Hotel, não necessita ser cinco estrelas, para alojar os participantes do evento, o que 

pedimos é que se tenha um hotel adequado que acolha a todos os 250 participantes, que 

tenha possibilidade de quartos múltiplos para oferecer a redução de gastos aos participantes, 

tendo em conta que cada participante deve ocupar uma cama, oferecendo comodidade 

necessária para a higiene e bem estar de todos, além disso, contar com ambientes para a 

realização de atividades do evento (palestras, dinâmicas, capacitações, feiras, refeições, etc.).  

 

 Se não for possível contar com um hotel três ou quatro estrela com capacidade para alojar 

todos os participantes, pode-se verificar a possibilidade de distribuir os participantes em dois 

hotéis que abriguem a todos. E, também, pode-se ter um local a parte para a realização das 

atividades do evento: palestras, dinâmicas, oficinas, feiras, refeições, etc. 

 

(*) Será dada maior pontuação as propostas que ofereçam um hotel onde se possa 

alojar a todos os participantes e, também, realizar todas as atividades do evento. 

 

5.3 Ambientes para a RRR: Solicita-se que tenham os seguintes ambientes para a realização das 

atividades durante a RRR: 

  

 5.3.1 Contar com três (3) auditórios com as seguintes caraterísticas: 

- Auditório principal com capacidade de 250 personas. 

- Auditório secundário com capacidade de 100 pessoas. 

- Sala de Capacitações com capacidade de 50 pessoas (Mesas e Cadeiras – Tipo Sala de 

Aula). 

 

5.3.2 Ambiente para Jantar de gala e premiação. 

- Ambiente com capacidade de 250 pessoas, tipo jantar de gala e lugar para apresentações. 

 

Além disso, todas as salas e ambientes (5.3.1 e 5.3.2) devem contar com os seguintes 

recursos: 

- Projetor multimídia e tela. 

- Tomadas de energia elétrica. 

-    Equipamentos de som e microfones. 

-    Laptop. 

- Sinalização de segurança em caso de desastres. 

- Wi-fi estável. 

- Mesa de honra e pódio (Auditório principal). 

- Outros recurses que ajudem ao conforto dos palestrantes e participantes 

 

6.0 O orçamento:  

É de interesse da Região 9 do IEEE e do Comitê de Atividades Estudantis que participem a 

maior quantidade de líderes estudantis dos diversos Ramos Estudantis existentes na região. Por esse 



 

motivo, é necessário o compromisso de garantir um evento de alta qualidade para os nossos 

voluntários, onde os candidatos devem considerar o seguinte: 

 

6.1 Inscrições: O Comitê interessado em organizar a RRR deverá contemplar em seu 

orçamento, os seguintes preços: 

 

TIPO: Estudantes: 

- Presidentes dos Ramos Estudantis. 

- Presidentes dos Capítulos Estudantis. 

- Presidentes de Grupos de Afinidades Estudantis (WIE e  SIGTH) 

 

TIPO: Profissionais: 

- Presidente do Comitê de Atividades Estudantis das Seções da Região 9. 

- Conselheiros dos Ramos Estudantis previamente reportados em 2017. 

 

TIPO 
PRIMEIRO PERÍODO 

(Até  três meses antes do evento) 

SEGUNDO PERÍODO 

(Entre os três meses para o  evento) 

Estudante USD 200.00 USD 220.00 

Profissional USD 250.00 USD 280.00 

 

6.2 Patrocínio: É importante que o Comitê interessado em organizar a RRR mostre respaldo e 

apoio econômico de sua Seção, Universidade(s) e empresas locais, permitindo contemplar 

todos os gastos do evento. 

O Comitê Regional e o Comitê de Atividades Estudantis se comprometem a conseguir o 

montante de U$D 6.000,00 seis mil dólares americanos ((O que consistem entre o dinheiro ou 

apoio na passagem aérea ou inscrições)) para o evento para o caso de diferentes unidades 

organizacionais do IEEE, que devem ser considerados no orçamento. 

 

6.3 Palestrantes e convidados: O Comitê interessado em organizar a RRR deverá considerar 

no orçamento a quantia de 15 (quinze) cupons para palestrantes e convidados para o evento, 

assim como o montante de U$D 3.500,00 (três mil e quinhentos dólares americanos) para 

custos com deslocamento (passagens aéreas, táxi, entre outros) dos palestrantes. 

 

6.4 Formas de pagamento: O comitê interessado em organizar a RRR deverá possuir as 

seguintes formas para pagamentos das inscrições:  

 

- Pagamento por conta custódia; 

- Pagamento por conta bancária; 



 

- Pagamento por plataformas de pagamentos que disponibilizar pagamento por cartões 

de créditos (VISA, MasterCard,etc). 

- Exemplo de plataformas: Paypal, EventBrite, entre outras. 

-  

IMPORTANTE: Os custos adicionais de comissão pelo uso da plataforma de pagamento, 

transferência, deverá ser assumido pelo participante,  adicionando a comissão ao custo da 

inscrição. 

 

6.5 O formato do orçamento: Será fornecido um arquivo com o formato do orçamento da RRR 

2017, o qual deverá ser utilizado pelo Comitê Organizador interessado em realizar a RRR 2017. 

 

7.0 Documentos necessários para postulação. 

 
Para a postulação de um Ramo Estudantil IEEE que deseja sediar a RRR 2017, o mesmo deve 

enviar um documento contendo a proposta de sediar contemplando os seguintes pontos - seguindo a 

ordem. 

 

7.1 REQUISITOS 

 

7.1.1 Ser um Ramo Estudantil IEEE ativo com mais de três anos de atividades ininterruptas 

(adicione documentos que comprove a continuidade e atividade nestes três anos). 

 

Adendo: Se houver mais de um Ramo Estudantil IEEE organizando a RRR 2017, o Ramo 

Estudantil IEEE responsável pela organização, deve anexar os documentos e informações dos 

Ramos Estudantis IEEE que estão como co-organizadores; 

 

7.1.2 Possuir ao menos 20 membros IEEE ativos, na data de envio da carta de postulação, 

contar com a quantidade de pessoas mínimas para poder realizar a organização operativa da 

RRR 2017. (Fornecer a lista dos membros do SAMIEEE com os seguintes campos): 

 School Name. 

 Member Number. 

 Last Name. 

 First Name. 

 IEEE Membership Type. 

 Renew Year.  

 Email Address. 

 IEEE Membership Status Description 

 

 Além disso, incluir o seguinte campo para c/u: 

 

 Ano acadêmico que estará cursando em 2017. 
 

Também pode-se incluir membros do SAC Team ou Profissionais, indicando o status de c/u 

deles e seus, respectivo, cargos. 

 

7.1.3 Demostrar haber realizado eventos estudiantiles de gran magnitud con más de 100 



 

participantes. (Añadir evidencia que avale) 

 

7.1.4 Demostrar ter realizado eventos estudantis de grande magnitude, mais de 100 

participantes. (Adicionar evidencias que o demostrem).  

 

7.2 PROPOSTA 

 

Apresentar uma proposta documentada do evento, contemplando os seguintes pontos: 

 

7.2.1 Carta presentación del Presidente del comité organizador de la RRR 2017,  dirigida al 

Director del IEEE R9 y al RSAC R9, tiene que ser un estudiante regular para el 2017 y con 

membresía activa IEEE a la fecha de envió del carta y comprometerse a renovar para el 2017 

(Se verificará), comprometiéndose a cumplir sus funciones y responsabilidades que esté 

documento indica. 

 

7.2.1 Carta de apresentação do Presidente do Comitê Organizador da RRR 2017, dirigida ao 

Diretor e ao R-SAC da Região 9. O Presidente do Comitê deve, obrigatoriamente, ser um 

estudante regular para o ano de 2017, com membresia IEEE ativa - na data de envio da carta - 

e comprometer-se a renová-la para o ano de 2017. Comprometendo-se a cumprir os seus 

afazeres e responsabilidades indicadas neste documento. 

 

7.2.2 Carta de apoio do Tutor da RRR 2017, dirigida ao Diretor e ao R-SAC da Região 9. O 

Tutor deve, obrigatoriamente, ser um profissional (pode ser o SAC da Seção, Conselheiro do 

Ramo Estudantil, Decano ou outro membro profissional IEEE) com membresia IEEE ativa - na 

data de envio da carta - e comprometer-se a renová-la para o ano de 2017, comprometendo-

se a apoiar o Comitê Organizador e a cumprir suas funções e responsabilidades indicadas 

neste documento. 

 

7.2.3. Carta de apoio da máxima Autoridade da Universidade (Reitor ou Decano da Faculdade 

onde se encontra a maior quantidade de membros IEEE), endossando o respaldo e apoio ao 

evento, proporcionando às instalações universitárias requeridas, o apoio logístico adequado e 

apoio econômico, se possível. 

 

 

7.2.4 Carta de apoio do Presidente da Seção a qual pertence o Ramo Estudantil. A Seção 

deverá comprometer sua ajuda e participação ao Ramo Estudantil atráves do S-Sac da Seção 

e com a participação do Presidente, Secretário e Tesoureiro da mesma, além de cumprir suas 

funções e responsabilidade indicadas neste documento. 

 

7.2.5 Informação do país e cidade em qual será realizado o evento. 

7.2.6 Informações da(s) Universidade em que será realizado o evento. 

 



 

7.2.7 História do(s) Ramo(s) Estudantil(s) responsável(is) pela RRR 2017. 

 

7.2.8 Comissão Organizadora: 

- Perfil do Presidente da Comissão Organizadora da RRR 2017; 

- Perfil do Tutor da RRR 2017; 

- Lista com nomes completos da Equipe de Trabalho da RRR 2017, incluindo 

estudiantes do(s) Ramo(s) Estudantil(s) e Profissionais (SAC Team da Seção, 

Membros da Seção, etc.); 

- Organização dos comitês a contemplar para o evento, com o respectivo nome do 

coordenador; 

 

7.2.9 Informação do Hotel e ambientes, em que se pretende, realizar o evento.  

 

7.2.10 Data estimada para a realização do evento, a qual servirá de base para que o Comitê 

Regional possa avaliar de acordo as atividades IEEE e, assim, confirmar a data. 

 

7.2.11 Atividade inovadora para contemplar (Se houver, exemplo: Passeio(s) turístico(s),  

jantares, etc.). 

 

7.2.12 Informações a respeito do ingresso ao país (documentos necessários, requisitos quanto 

a Polícia Federal ou órgão competente). 

 

7.2.13 Custos médios de passagem das diversas Seções da Região 9 à cidade em que se 

realizará a RRR 2017 (observar o formato em anexo). 

 

7.2.14 Formas para realizar o pagamento da inscrição da RRR 2017. 

 

7.2.15 Apresentação do orçamento detalhado em excel, de acordo com o modelo fornecido, 

deve-se contemplar registo, patrocínios, despesas, etc.  

 

 
Qualquer Ramos Estudantil da Região que cumpra com os requisitos previamente mencionados poderão 

candidatar-se como Organizador da RRR 2017. 

Os itens dos requisitos são elementos determinantes para a postulação, já os elementos adicionais são os 

que serão considerados particularmente na hora de realizar a avaliação de cada projeto estudantil. Como 

guia de boas práticas, receberá a maior pontuação aquele Ramo que minimizar gastos, otimizar os 

recursos disponíveis, apresente o respaldo de contar com o apoio da Seção e autoridades da(s) 

Universidade(s) e tenham em conta todos os pontos indicados neste documento. Outros elementos que  

devem ser levados em consideração são: apoio da Universidade sede, apoios financeiros (patrocínios), 

planejamento das atividades apresentadas na postulação. 

8.0 Envio da proposta 

 



 

Os postulantes deverão enviar um e-mail com a proposta ao Comitê de Atividades Estudantis 

Regional, com cópia ao S-SAC de sua Seção até o dia 30 de novembro de 2016. 

 

∙     RSAC: Jimmy Túllume Salazar – j.tullume@ieee.org  
  

mailto:j.tullume@ieee.org

