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Online



Quando?



30 de maio de 2021 (domingo)
A partir das  9h (Horário de Brasília)



Onde?



On-line: cada um da sua casa!
Via Zoom para delegados

Via Youtube para não-delegados



Ordem do dia



1. Na forma do previsto pelo inciso VI do artigo 13 do Estatuto da UEB eleger e empossar a Mesa Diretora:
o Presidente, 2 (dois) Vice-presidentes e 2 (dois) Secretários para composição da mesa diretora dos
trabalhos, mediante sugestão da reunião prévia do CAN com o Conselho Consultivo conforme previsto
pelo § 3º do artigo 1o. do Regulamento da Assembleia Nacional da UEB;

2. Na forma do previsto pelo artigo 2º do Regulamento da Assembleia Nacional da UEB compor as
Comissões Assessoras da Assembleia da UEB: Comissão Eleitoral, de Credenciamento, de Escrutínio, de
Assuntos Gerais e Comissão de Redação e Estilo; mediante sugestão da reunião prévia do CAN com o
Conselho Consultivo da UEB conforme previsto pelo § 3º do artigo 1o. do Regulamento da Assembleia
Nacional da UEB;

3. Deliberação sobre a Ata da Reunião Extraordinária da Assembleia Nacional da UEB realizada em
26/09/2020;

4. Na forma do previsto pelo inciso II do artigo 13 do Estatuto da UEB deliberar sobre o relatório anual de
2020 do:
4.1 – CAN – Conselho de Administração Nacional;
4.2 – DEN – Diretoria Executiva Nacional;
4.3 – CFN – Comissão Fiscal Nacional; e,
4.4 – CEDN – Comissão de Ética e Disciplina Nacional.



5. Na forma do previsto pelo inciso IV do artigo 13 do Estatuto da UEB deliberar sobre as contas e o Balanço
Anual de 2020 da UEB, mediante parecer da CFN – Comissão Fiscal Nacional;

6. Na forma do previsto pela alínea “b” do inciso III do artigo 13 do Estatuto da UEB eleger e empossar 1/2
(metade) dos membros com direito a voto do CAN – Conselho de Administração Nacional (sete) com
mandato de quatro anos, e seus suplentes com mandato de dois anos;

7. Na forma do previsto pela alínea “a” do inciso III do artigo 13 do Estatuto da UEB eleger e empossar 2/3
(dois terços) dos membros da CNF – Comissão Fiscal Nacional e 2/3 dos membros da CEDN – Comissão de
Ética Nacional com mandatos de quatro anos, e seus 3 (três) suplentes com mandato de dois anos;

8. Deliberação sobre as recomendações do 26º Fórum Nacional de Jovens Líderes;
9. Deliberação sobre a proposta de texto para o Projeto Educativo quanto aos Fundamentos do Escotismo

Brasileiro;
10. Assuntos Gerais;
11. Encerramento.



Quem pode participar?



Delegados Regionais
O credenciamento dos Delegados Regionais deverá ocorrer com o envio, ao
EN – Escritório Nacional da UEB pelo e-mail
credenciamento.an@escoteiros.org.br até às 23h59 (horário oficial de
Brasília) do dia 10 de maio de 2021, da última ATA DA REUNIÃO
ORDINÁRIA ou EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA REGIONAL que
representa, bem como o transunto da ata com os dados da Assembleia
Regional. O transunto deverá apresentar o nome completo, CPF, registro, e-
mail e telefone de cada um dos delegados.

Representantes das Diretorias Regionais
O credenciamento do indicado pela DR – Diretoria Regional deverá
ocorrer com o envio, ao EN – Escritório Nacional da UEB pelo e-mail
credenciamento.an@escoteiros.org.br até às 23h59 (horário oficial de
Brasília) do dia 10 de maio de 2021, no espaço do modelo do transunto
indicado para tal, também indicando o nome completo, CPF, registro, e-
mail e telefone do indicado.

mailto:credenciamento.an@escoteiros.org.br
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Membros do Conselho de Administração Nacional
Os membros do CAN – Conselho de Administração Nacional com direito a
voto deverão enviar, ao EN – Escritório Nacional da UEB pelo e-mail
credenciamento.an@escoteiros.org.br até às 23h59 (horário oficial de
Brasília) do dia 10 de maio de 2021, seus dados: nome completo, CPF,
registro, e-mail e telefone.

Demais associados
Os associados que não são delegados regionais, representantes das Diretorias 
Regionais, membros do CAN ou da DEN, poderão participar da Assembleia 
Nacional por meio da transmissão a ser feita no canal dos Escoteiros do Brasil 
no Youtube: https://www.youtube.com › user › escoteirosbrasil

mailto:credenciamento.an@escoteiros.org.br
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Como participar?



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 “Zoom” para delegados e
“Youtube” para não-delegados. Pesquise sobre as ferramentas e tente utilizá-las antes
do evento. Assim, você já dominará o passo a passo. Caso tenha alguma dúvida, entre
em contato com o Escritório Nacional antecipadamente.

Manifestações
Considerando o formato da Assembleia e que os documentos que serão objeto de
deliberação durante a Assembleia Nacional serão disponibilizados previamente, as
manifestações dos associados que não são delegados, deverão ser realizadas através de
solicitação por formulário próprio até o dia 21 de maio de 2021. Os delegados poderão se
manifestar previamente através de solicitação por formulário próprio ou através do chat
da plataforma durante a Assembleia.



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.



Candidaturas
Os candidatos a qualquer dos cargos eletivos previstos no Edital de Convocação da
Assembleia Nacional deverão enviar por meio digital para o e-mail
credenciamento.an@escoteiros.org.br , até às 23h59 (horário oficial de Brasília) do dia
07 de maio de 2021, a ficha de candidatura a ser disponibilizada pelo EN no site do UEB,
sob pena de indeferimento da candidatura.

Assuntos Gerais
Propostas de temas para “Assuntos Gerais”, inclusive vídeos, apresentações e informes,
com tempo máximo de 03 (três) minutos, deverão ser encaminhadas ao Escritório
Nacional da UEB pelo e-mail credenciamento.an@escoteiros.org.br , até às 23h59
(horário oficial de Brasília) do dia 25 de abril de 2021, sob pena de serem
desconsiderados.
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Atenção!



Cuide da imagem defundo
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.



Mais informações
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