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TUTORIAL PARA EVENTOS ARTÍSTICOS E ESPORTIVOS - PROSIS 

Atividades/Eventos na UFSB 

Qualquer estudante ou servidor (a) pode apresentar propostas de atividades culturais para serem 

realizadas na Instituição. Essas propostas serão avaliadas e atendidas conforme as disponibilidades/ 

possibilidades materiais e humanas da UFSB.   

Objetivando garantir o acesso aos procedimentos, bem como auxiliar o trabalho do Setor Cultural, 

Esporte, Lazer e Eventos, a Coordenação de Qualidade de Vida disponibiliza este quadro de perguntas e 

respostas relacionado ao planejamento e organização de eventos artísticos e/ou esportivos na nossa 

Universidade. 

Realizando um evento na UFSB: 

1º - Quem é o grupo, estudante, servidor/a proponente do evento/atividade? 

A iniciativa deve partir de uma equipe ou um responsável previamente estabelecidos e 

devidamente identificados no formulário “Formulário para Solicitação de Eventos Artísticos e Esportivos” 

(veja link na página da PROSIS) 

2º - Que tipo de evento gostaria de fazer? 

Diversos tipos de evento podem ser feitos numa universidade, a saber: científico, artístico, 

político, diplomático, esportivo, etc. Trataremos aqui nesse instrumento, especialmente dos tipos 

artístico e esportivo (o que não impossibilita solicitações de outras naturezas) 

3º - Quais os dados básicos do evento? 

O Evento deve ter um nome, proposta de data e horários de início e término. Deve-se indicar 

também, o local do evento, podendo ser dentro ou fora da instituição¹. Além disso, é importante 

estabelecer para quem se destina o evento, bem como a expectativa em números desse público.  

4º - Do que se trata o evento? 

Uma apresentação sucinta das principais ideias e objetivos, mostrando a relevância da atividade, 

é de suma importância. 

5º - Como se dará o processo de execução da ideia? 

Para um evento acontecer ele precisa de um cronograma de ações. Primeiramente a equipe 

precisa de reuniões de planejamento; depois definir metodologia e programação; contatar os 

colaboradores envolvidos; listar todos os recursos materiais e humanos necessários; identificar possíveis 
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patrocinadores; enviar solicitação de eventos para o setor Cultural; após deferimento da solicitação 

providenciar ingressos se necessário, produzir material de divulgação para ser enviado à ACS da UFSB. No 

dia do evento as etapas de produção passam por montar/arrumar o local; receber os colaboradores; 

conduzir/mediar/apresentar e coordenar as atividades e situações inesperadas prezando pela execução 

do evento; agradecer ao público e aos envolvidos. Após o evento as atividades são, despedir-se dos 

colaboradores; desmontar local e guardar todos os materiais/ equipamentos; avaliar atuação do grupo e 

execução do evento; produzir matéria para site da UFSB.  

6º - Quais os recursos e serviços necessários para realização do evento? 

Listar TODOS os recursos para realização de um evento, é indispensável para o sucesso da 

atividade. A equipe deve sinalizar no formulário quais recursos espera que sejam fornecidos pela UFSB e 

quais recursos serão providenciados pelo solicitante. Podemos classificar em recursos materiais: o que é 

utilizado no evento (itens de escritório, impressos, áreas físicas, objetos de sinalização, itens de 

cerimonial); recursos de serviços: o que é preciso contratar para o evento (segurança, alimentação, 

sonorização, projeção, iluminação, transporte, hospedagem); recursos tecnológicos: que equipamentos 

e recursos tecnológicos serão utilizados (material de som, computadores, data show, web conferência, 

etc.); recursos humanos: quem irá trabalhar no evento (recepcionistas, seguranças, garçons, mestre de 

cerimônias, fotógrafos, dentre outros profissionais). 

7º - Quem são os/as colaboradores/as externos que participarão do evento? 

Colaborador externo é qualquer pessoa que não seja servidora ou estudante da UFSB. Se o evento 

contará com a presença de pessoas que se encaixam nessa descrição, todas elas devem ser identificadas 

no formulário. 

8º - Qual o prazo para entrega do formulário “Solicitação para Eventos na UFSB”? 

A solicitação para eventos, deve chegar no Setor Cultural, Esporte, Lazer e Eventos com 

antecedência mínima de 30 (trinta dias) da proposta de data do evento. O formulário deve ser entregue 

presencialmente no setor, na PROSIS, ou digitalizado e enviado para o e-mail: setorcultural@ufsb.edu.br. 

 

¹ Em caso de eventos fora da universidade, serão avaliadas as disponibilidades de equipamentos e servidores observando a 
preservação e segurança dos recursos materiais e humanos. 

 

 

 


