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ENCONTRO NACIONAL DE JOVENS LÍDERES 2020.1
Onde os sonhos se tornam realidade

1. Apresentação
O Encontro Nacional de Jovens Líderes é um evento de caráter anual da RNJL, que tem como objetivo
promover a capacitação e integração dos membros da Rede Nacional, permitindo a troca de experiências e
o aprimoramento da formação dos jovens.
Durante este evento, são discutidas temáticas de interesse da Rede Nacional de Jovens Líderes e dos
Escoteiros do Brasil em geral. O evento da Rede acontece anualmente com o intuito de reunir Jovens
Líderes da União dos Escoteiros do Brasil, ou seja, jovens adultos voluntários na posição de educadores ou
gestores.
O evento visa desenvolver e capacitar jovens em diversas áreas e assuntos, por meio de oficinas, debates e
palestras. Os participantes serão convidados a assumir papéis importantes em discussões que permeiam
não só assuntos institucionais, mas que também envolvem sua posição na sociedade.
Em 2020, em função da pandemia, não foi possível realizar este evento presencial que, portanto, ocorrerá
de forma online agora em 2021. O tema “Onde os sonhos se realizam” remete à promoção de atividades e
debates que nos ajudem a refletir sobre a construção do futuro que sonhamos, seja no Escotismo ou em
nossa vida pessoal.

2. Data e forma de inscrição
O Encontro Nacional de Jovens Líderes 2020.1 acontecerá nos dias 19, 20 e 21 de março de 2021. As
inscrições estão abertas através do Meu Paxtu, e podem ser realizadas até o dia 15 de março. Devido à
realização online, não há um limite de inscrições por Regiões Escoteiras, apenas um limite geral de 200
participantes.

3. Participação
Podem participar todos os Jovens Líderes, entre 18 e 25 anos, com registro vigente na data do evento.
O Encontro Nacional de Jovens Líderes ocorrerá através de duas plataformas, o Discord, Google Meets.
Ambas as plataformas podem ser acessadas através do computador ou dispositivo móvel, sem custos.
Também é possível o acesso através do navegador.
Discord: https://discord.com/
Google Meets: https://meet.google.com/

4. Programação
A participação em eventos online é uma rotina, muitas vezes cansativa, neste período de pandemia.
Com isso em mente, foi pensada a programação do ENJL2020.1. Através de uma programação aberta, e
permeada de dinâmicas e interações. Confira as atividades principais:

Sexta-feira | 19 de março
19h30-20h

Cerimônia de Abertura

20h15

Rede em Cena

Sábado | 20 de março
8h30-9h30

Debate sobre Racismo Institucional

10h30-11h30

Boom Demográfico: onde está o Brasil e quais os próximos passos para
a Agenda de População no país, em especial a questão etária
- (UNFPA - Brasil)

14h-15h

Estratégia Regional do Fundo de População das Nações Unidas para
juventude: 165 Milhões de Razões - (UNFPA - LACRO)

16h-18h

Painel sobre Proposta de Regulamento Geral da RNJL

20h15

Confraternização

Domingo | 21 de março
8h30-9h30

Projetos da Sociedade Aplicados no M.E.

10h30-11h30

Painel sobre Proposta de Regulamento Geral da RNJL

14h-15h

Trabalho e Escotismo: profissões que podem ser desenvolvidas dentro
do M.E.

15h-15h30

Cerimônia de Encerramento

5. Disposições Gerais
A organização do ENJL2020.1 é uma responsabilidade do NNJL, com apoio operacional da DEN. Quaisquer
dúvidas podem ser sanadas junto ao Núcleo Nacional de Jovens Líderes, através do e-mail nnjl@escoteiros.
org.br.
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