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A ASSEMBLEIA 

PAUTA  

A Assembleia Nacional acontecerá em:

26 de setembro de 2020
às 9 horas da manhã 
(Horário de Brasília). 



PAUTA



Pauta:
1. Eleição e posse do Presidente, 2 (dois) Vice-presidentes e 2 (dois) Secretários para 
composição da mesa diretora dos trabalhos .

2. Eleição dos componentes das Comissões Assessoras da Assembleia, sendo Comissão de 
Credenciamento e Comissão de escrutínio

3. Deliberações sobre a ata da 26ª Reunião Ordinária da Assembleia Nacional e sobre a ata da 
última Reunião Extraordinária da Assembleia Nacional da União dos Escoteiros do Brasil .

4. Deliberação sobre o Relatório Anual de 2019 da União dos Escoteiros do Brasil.

5. Deliberação sobre o Balanço Anual de 2019 da União dos Escoteiros do 
Brasil, ante o parecer da Comissão Fiscal Nacional – CFN.

5. Encerramento.



CRITÉRIOS PARA 
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CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO 

PLATAFORMA 
Para transmissão da Assembleia será utilizada a plataforma digital "Teams" da Microsoft 

 PARTICIPAÇÃO 
Para participação na Assembleia Nacional, todos os integrantes (CAN, DEN, Comissões e 
delegados) e associados deverão obter e utilizar uma conta de email da Microsoft com um 
dos seguintes domínios: 

 @escoteiros.org.br; ou  @souescoteiro.org.br 

Para obtenção da conta de email, o associado deverá realizar o cadastro através do 
endereço eletrônico www.escoteiros.org.br/office365. 

Não será admitida a participação de associados com outros domínios de email que 
não sejam da Microsoft e não será encaminhado link de acesso. 

http://www.escoteiros.org.br/office365.


CONECTIVIDADE



CONECTIVIDADE - INTERNET, LINK E FERRAMENTA  

Teste a internet 
Antes do horário da Assembleia, teste sua internet. Isso pode ser feito através do acesso à 
sites de consulta de velocidade, mas também pode ser feito através de uma chamada. 
Que tal dar um oi para alguém?  

Entenda o funcionamento da ferramenta 
Para a Assembleia Nacional utilizaremos a ferramenta da Microsoft "Teams". Pesquise 
sobre a ferramenta e tente utilizá-la antes do evento. Assim, você já dominará o passo a 
passo. Caso fique alguma dúvida, entre em contato com o Escritório Nacional 
antecipadamente.   

Não repasse o link  
Todos os acontecimentos serão transmitidos ao vivo pela plataforma do Microsoft "Teams", 
sendo a chamada de vídeo restrita aos delegados e integrantes do CAN e da DEN.



CONECTIVIDADE - INTERNET, LINK E FERRAMENTA  

Microfone
Teste seu microfone com antecedência . Para o melhor andamento da Assembleia, o ideal 
é que todos já estejam prontos no horário! Para isso, teste com  antecedência seu 
microfone, garantindo que será ouvido no momento certo .
 
Fones de ouvido
Dê preferência ao uso de fones de ouvido, evitando ruídos indesejados e muito barulho de 
fundo . Os fones de ouvido colaboram para uma melhor transmissão de sua fala, assim, os 
outros participantes conseguirão te ouvir com clareza .

Saiba onde silenciar o microfone durante a chamada  
Em videochamadas, é extremamente comum que os sons ambientes atrapalhem. Para 
isso, saiba onde silenciar seu microfone, ativando apenas no momento de sua fala. 
Evitamos dessa forma atrapalhar os outros.



AMBIENTE - LOCAL  



AMBIENTE - LOCAL  

Cuide da imagem de fundo 
Estaremos ao vivo durante toda a Assembleia, por isso, escolha um lugar com uma boa 
luminosidade. Além disso, é importante avaliar o que está atrás de você, visível pela 
câmera. É interessante não ter muita informação, para não distrair os participantes, além 
de não ser área de passagem, evitando que sempre tenha alguém passando por trás de 
você. 

Não tenha distrações  
Procure um lugar onde você esteja confortável, pois ficará por um tempo prolongado ali. 
Além disso, escolha um espaço silencioso e que não possua distrações, facilitando o foco 
no que está sendo debatido.   

Preste atenção 
Como na Assembleia presencial, estaremos tratando de assuntos importantes, que 
demandam extrema atenção. Por isso, não se distraia, evitando que os pontos tenham que 
ser retomados ou repetidos, atrasando a pauta.  



Obrigado!


