
O que ? Quem? Quando? Como?

Fazer cronograma de pagamentos Natália e Cristiane

Confirmar estandes Natália e Cristiane

Pegar material dos participantes na repet 

(folder) Natália e Cristiane

Preparar pasta dos participantes (Folder do 

evento, folder do projeto, gibi) Dalila, Jonas,Yasmin

Organizar material na recepção  Bolsistas

Mandar adesivos do nome dos cursos para 

impressão na repet Natália

Conferir nome dos participantes para 

impressão de certificados Ianna,Yasmin

Imprimir certificados Dalilla 

Organizar premiações Celicina

Etiquetar estandes da Feira de Ciências e da 

Feira de profissões PET

Enviar convite para as autoridades Felipe

Instalação dos estandes Natália

Intalação dos bebedouros Felipe

Instalação da internet Felipe

Instalação dos banheiros nas escolas João Inácio e Darlan

Instalação de palco João Inácio e Darlan

Intalação gerador João Inácio e Darlan

Providenciar decoração do palco e do estande 

Eu, cientista?

Cristiane Bezerra e 

Francilene

Confirmar entega das cadeiras e mesas João Inácio e Darlan



Confirmar brigada João Inácio e Darlan

Confirmar local das palestras (microfone, 

datashow) Carlos

Solicitar transporte para palestrantes Natália

Solicitar transporte para projetos convidados Natália

Confirmar hospedagem dos palestrantes e dos 

projetos convidados Felipe

Cerimônia de abertura e encerramento Adams

Organizar cerimônia de premiação  Cristiane, Dalila e Geise

Fazer cronograma de transporte dos 

participantes Jonas

Fazer cronograma de transporte da visitação Jonas

Ligar para as escolas para confirmar visitação Jonas

Organizar pranchetas para a avaliação de 

biossegurança João Inácio

Organizar a equipe dos alunos da comissão de 

biossegurança João Inácio

Distribuir as Direds nas escolas (3 escolas) Elizete

Imprimir lista com os alunos por sala Elizete

Contratar equipe de apoio (5 por escola) Elizete

Distribuir as pulseiras da alimentação Toinha e Arian

Organizar pasta dos avaliadores Cybelle e Késia



Organizar sala dos avaliadores (lanche, 

gelágua, brindes) Cybelle, Késia, Cleide

Imprimir certificado dos avaliadores Dalila

Fazer sorteio dos avaliadores Felipe

Enviar e-mail confirmando participação dos 

avaliadores Cristiane

Oficinas Cybelle, Késia e Goretti

Palestras Carlos

Apresentação do Professor Nota 10 Costa


