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DEFINIÇÃO, OBJETIVO E REALIZAÇÃO 

1. O JOTA-JOTI no Brasil é um super desafio organizado pela Escoteiros do Brasil com 
finalidade de integrar os beneficiários dos quatro ramos por meio de interação via rádio 
e via internet. 

2. O principal objetivo da atividade é permitir que nossos associados se conheçam e se 
integrem com outros escoteiros ao redor do mundo, utilizando o rádio e a internet.

3. A atividade não é uma competição entre equipes, mas um desafio em que você e sua 
equipe buscam superar seus desafios por seus próprios meios e conhecimentos.

4. Todas as informações oficiais da atividade são distribuídas por meio da internet no 
site https://escoteiros.org.br/ ou pelas redes sociais https://facebook.com/JotaJotiBr, 
https://instagram.com/jotajotibr/ e https://twitter.com/JotaJotiBr 

INSCRIÇÕES E EQUIPES

1. As inscrições de participantes registrados na Escoteiros do Brasil  estarão disponíveis a 
partir do dia 07 setembro de 2022 e devem ser realizadas por um adulto através do Paxtu 
Administrativo (http://paxtu.escoteiros.org.br/paxtu/) no menu Agenda → Atividades 
fora de sede. Os demais participantes deverão se inscrever diretamente na plataforma 
em aba apropriada.

2. As equipes serão inscritas na plataforma.

3. Os participantes do Ramo Lobinho devem formar equipes compostas apenas por 
associados desta categoria.

4. Para o JOTA-JOTI Geral, deve-se formar uma equipe com pelo menos 3 participantes. 
Preferencialmente, as equipes devem ser formadas por jovens do mesmo ramo. Um 
participante não pode estar inscrito em mais de uma equipe, as equipes contendo 
participantes com duplicidade de inscrição serão desclassificadas.

5. Indica-se a seguinte nomeação para equipe com a maioria de associados do mesmo 
grupo escoteiro: número do grupo escoteiro, identificação da região escoteira, nome 
da equipe, JOTAJOTI2022 (Ex.: 01/AM Patrulha Coruja – JOTAJOTI2022). Equipes mistas, 
formadas por membros de vários grupos escoteiros e/ou regiões diferentes, podem ser 
nomeadas da seguinte forma: EM, identificação da região onde a equipe está sediada, 
nome da equipe, JOTAJOTI2022 (Ex.: EM/RS – Pioneiros supimpas – JOTAJOTI2022). A 
nomeação da equipe na forma indicada facilita a correção e o suporte.

6. As tarefas do programa de rádio devem ser realizadas nos seguintes tipos de estação 
para atividades de rádio:
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 a. Radioamador (modelo atual) - usa o indicativo. Opcionalmente pode também 
usar o JID a ser emitido pelo site mundial;

 b. Rádio do Cidadão – usa o indicativo. Opcionalmente pode também usar o JID 
a ser emitido pelo site mundial;

 c. UEL - Usa o numeral e o nome em conjunto com o JID a ser emitido pelo site 
mundial;

 d. Núcleo Bandeirante – Usa o nome em conjunto com o JID a ser emitido pelo 
site mundial.

7. Certificados de participação e de equipes serão disponibilizados na plataforma para 
todos os participantes. O distintivo poderá ser adquirido via Paxtu, com custos por conta 
do participante.

A PLATAFORMA 

1. A plataforma da atividade abriga as ferramentas necessárias ao desenvolvimento do 
evento: cadastro, tarefas, informação de equipes e participantes, certificados e resultados.

2. No acesso por associados da Escoteiros do Brasil a plataforma, deve ser informado o 
número do Registro Escoteiro, a plataforma fará a validação dos dados e liberará ou não 
o acesso a plataforma. 

3. No acesso por radioamadores não associados da Escoteiros do Brasil a plataforma, deve 
ser informado o indicativo do radioamador e os dados pessoais solicitados. 

4. No acesso por associados escoteiros de Organizações Escoteiras Nacionais de países 
lusófonos a plataforma, deve ser informado o país de origem e os dados pessoais solicitados. 

5. O adulto responsável deverá criar um perfil para a equipe e incluir os participantes, 
utilizando as ferramentas da plataforma para que todos tenham acesso às tarefas.

6. Não é necessário criar duas equipes para participação das atividades da Internet e do 
Rádio, uma vez que existirá apenas um programa para ambos os meios de comunicação.

7. As tarefas do desafio são pontuadas somente quando inseridas na plataforma. A equipe 
deve enviar o link para a plataforma e o escotista deve confirmar o procedimento.

8. A plataforma de informações da equipe permite apenas consultas, sem possibilidade 
de edição de informações alheias.

9. Na plataforma, as equipes terão acesso a classificação final.
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PROGRAMA DA ATIVIDADE

1. O programa da atividade está dividido em três ambientes: a plataforma da atividade, 
as frequências de rádio e o discord.

2. Sobre a plataforma da atividade:

a. As tarefas do desafio geral terão início às 00:00 do dia 15 de outubro (sábado) e 
serão lançadas até as 23:00 do dia 15 de outubro, totalizando 24 tarefas. As tarefas do 
desafio Lobinho terão início às 08:00 do dia 15 de outubro e serão lançadas até as 17:00 
do dia 15 de outubro, totalizando 10 tarefas. Os participantes devem se atentar que o 
horário da atividade terá como base o horário oficial de Brasília. 

b. Em ambos os desafios, poderão ser lançadas atividades surpresas dentro do horário 
estipulado para o lançamento das atividades regulares mencionadas acima. Estas 
atividades terão caráter de pontuação extra e não irão impactar no resultado final.

c. A temática de todas as tarefas está ambientada em internet e rádio.

d. Os arquivos de resposta das tarefas devem ser disponibilizados para acesso de 
forma pública em canais de livre escolha do usuário (site do grupo, blog da tropa, rede 
social, etc), lembrando que os links deverão ser postados na plataforma. Se o link 
postado impedir o acesso da equipe de correção, a tarefa não será pontuada e 
não haverá “recorreção”.

i. ATENÇÃO: deve-se evitar a postagem de arquivos “pesados” (vídeos, por exemplo) 
próximo ao final da atividade. Estes arquivos dependem de boa conexão com a internet 
e também da disponibilidade dos sites para hospedá-los. O congestionamento no 
tráfego de dados pode ocasionar a não publicação do arquivo.

e. A equipe poderá enviar atividades para a correção até as 18:00 do dia 16 de outubro.

f. As tarefas serão corrigidas durante a atividade e após seu encerramento. Os 
participantes terão até 6 horas após a correção da tarefa para contestar o resultado 
(pedir recorreção). Um link específico será disponibilizado ao lado da Avaliação da 
Tarefa. Passadas 6 horas da correção da tarefa o link ficará indisponível.

i.  A contestação de resultado será aceita mediante justificativa por escrito.  

ii.  A recorreção pode implicar no aumento ou diminuição da nota de avaliação.
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3. Sobre as frequências de rádio:

a. Em HF são usadas as bandas de 80, 40, 20, 15 e 10 metros, em fonia, telegrafia 
e digital. Sugerimos o uso das frequências escoteiras ao lado, respeitando-se as 
disposições legais da licença dos operadores da estação.

b. A atividade poderá ser realizada também em VHF, UHF e Echolink, anotando a QRG 
de 144.000 kHz no N1MM+. Estações DMR também anotarão 144.000 kHz, porém 
deverão marcar o modo digital no LOG do N1MM+, encontro em 724907. 

c. Também são permitidos contatos por satélites e SSTV.

4. Sobre o discord:

a. O credenciamento no Discord será aberto juntamente com a plataforma. 

b. O Canal no Discord será uma oportunidade para integração, compartilhamento, 
troca de experiências e descontração para jovens e adultos dos países lusófonos, por 
se tratar de um ambiente seguro.

INFORMAÇÕES GERAIS

1. Cuidados na internet

a. Qualquer conteúdo postado na internet pode ficar para sempre armazenada. Todos 
devem ter cuidado com o que é postado. 

b. Todos os adultos registrados na Escoteiros do Brasil que participarem da atividade, 
seja como responsável pela equipe ou como apoio, devem fazer o curso de cyberbullying 
disponível no campo escola virtual https://www.escoteirosead.org.br/ 
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c. Os adultos responsáveis por equipes ou que atuarão como apoio nos demais 
países lusófonos, devem ter um certificado equivalente de sua Organização Escoteira 
Nacional ou o Safe From Harm disponível no site www.scout.org/safefromharm

d. Todos os participantes devem ler e ter conhecimento do regulamento da atividade 
que consta neste edital e nos boletins que serão publicados. Todos estes arquivos 
estarão disponíveis para consulta na plataforma da atividade. 

e. Cuidado ao utilizar imagens de pessoas, sempre peça autorização.

f. Caso você ou algum jovem de sua equipe perceba algum comportamento 
inadequado de um participante, seja ele jovem ou adulto, você deve entrar em contato 
imediatamente com o suporte para que sejam tomadas as ações devidas.  

2. Pontuação

a. A atribuição de níveis de eficiência se dará conforme o percentual de execução das 
tarefas propostas durante a atividade. Os níveis de eficiência são:

i. Diamante.

ii. Ouro.

iii. Prata.

iv. Bronze.

b. A coordenação da atividade publicará o nível de eficiência das equipes na plataforma 
até 3 dias após o término da correção de todas as atividades.

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS

1. O JOTA-JOTI tem cunho cultural, social, desportivo e ecológico, e sua participação não 
está subordinada a qualquer modalidade de risco ou pagamento pelos participantes, 
nem vinculada à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço, de acordo com o 
disposto no art. 3º, II, da Lei nº 5.768/71 e art. 30, do Decreto nº 70.951/72.

2. Ao se inscrever para participar do da atividade, nos termos deste regulamento, o 
participante estará automaticamente autorizando os Escoteiros do Brasil utilizarem, de 
modo gratuito, definitivo e irrevogável, seu nome, imagem e som de voz em qualquer 
veículo de imprensa, mídia ou internet.

3. As autorizações descritas acima não implicam qualquer obrigação de divulgação ou o 
pagamento de qualquer quantia por parte dos Escoteiros do Brasil.

4. Os radioamadores que não possuem registro ativo na instituição na data da atividade 
terão um espaço na plataforma para criar um login. Para isso, será utilizado o indicativo 
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Aline Conde 
Diretora de Métodos 

Educativos Escoteiros do Brasil

Antônio Cosso 
Coordenador JOTA-JOTI Brasil

de radioamador e uma senha que será criada no momento da inscrição. O certificado 
para os radioamadores que participarão da atividade estarão disponíveis na plataforma 
na mesma data que os certificados dos associados serão liberados.

5. O participante reconhece e aceita expressamente que a organização do JOTA-
JOTI e a Escoteiros do Brasil não poderão ser responsabilizados por qualquer dano ou 
prejuízo oriundo da participação na atividade. A estrutura da equipe (computadores, 
alimentação, etc.), a segurança do local e dos integrantes da equipe e a conduta é de 
inteira responsabilidade do adulto responsável pela equipe.

6. O presente regulamento poderá ser alterado e/ou a atividade poderá ser cancelada, 
sem aviso prévio, por motivo alheio ao controle da organização.

7. Para esclarecer as dúvidas sobre a atividade os participantes poderão entrar em contato 
com os organizadores pelo site https://escoteiros.org.br/ ou pelas redes sociais https://
facebook.com/JotaJotiBr, https://instagram.com/jotajotibr/ e https://twitter.com/
JotaJotiBr 

8. Por ser uma atividade realizada na internet e no rádio, a organização não se responsabiliza 
por quaisquer problemas ligados à falta de conexão, instabilidade, excesso de tráfego ou 
falta de equipamento adequado.

9. A utilização do rádio deve ser feita sob a orientação de um radioamador licenciado. A 
organização não se responsabiliza por problemas que envolvem a utilização do aparelho, 
visto que preparar o material necessário para a participação da equipe na atividade é 
responsabilidade do adulto responsável pela equipe a nível local.

10. Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento serão 
analisadas e julgadas de forma soberana e irrecorrível pela equipe organizadora da 
atividade.

Ivan Alves do Nascimento 
Diretor Presidente Escoteiros do Brasil


