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Quando?



12 de setembro de 2021 (domingo)
A partir das  9h (Horário de Brasília)



Onde?



On-line: cada um da sua casa!
Via Zoom para delegados (as) regionais, 
representantes das Diretorias Regionais, 

diretores e conselheiros (as) nacionais   
https://us02web.zoom.us/j/83835223018

Via Youtube
para associados (as) não-delegados (as)

https://youtu.be/JWttmyxNGSI

https://us02web.zoom.us/j/83835223018
https://youtu.be/JWttmyxNGSI


Ordem do dia



1. Na forma do previsto pelo inciso VI do artigo 13 do Estatuto da UEB, eleger e empossar a Mesa
Diretora da Assembleia: Presidente, 2 (dois) Vice-presidentes e 2 (dois) Secretários, 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: Comissão Eleitoral, Comissão de Credenciamento, Comissão de
Escrutínio 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 27ª Reunião Ordinária da Assembleia Nacional da UEB realizada em 30 de
maio de 2021;

4. Apresentação e deliberação sobre a proposta de texto para os princípios do Movimento Escoteiro;

5. Encerramento.



Como participar?



Configure seu perfil para entrada na sala

Para poder entrar na sala onde será realizada a Assembleia,

renomeie seu perfil com seu nome e sobrenome + sigla da

Região Escoteira.

Exemplo: Baden-Powell - UF

Tutorial de como personalizar seu perfil no Zoom:

https://support.zoom.us/hc/pt-br/articles/201363203-Como-

personalizar-seu-perfil

https://support.zoom.us/hc/pt-br/articles/201363203-Como-personalizar-seu-perfil


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

Entenda o funcionamento da ferramenta
Para a Assembleia Nacional, utilizaremos a ferramenta “Zoom” para delegados,
representantes das Diretorias Regionais, Diretores e Conselheiros Nacionais, e
“Youtube” para associados que não são 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, as manifestações de todos os associados,
delegados ou não, serão feitas exclusivamente através de áudio (uso do microfone), sendo
que deverão preencher o formulário próprio para isso, a ser divulgado no chat da rede
social em que estiver sendo transmitida, bem como no chat da plataforma Zoom onde
ocorrerá a Assembleia. As manifestações ocorrerão na ordem de inscrição no referido
formulário. Aos associados que não estejam credenciados na qualidade de delegado, será
disponibilizado o link de acesso à sala do Zoom onde será realizada a Assembleia pelo
período de sua manifestação, devendo se desconectar automaticamente ao final de sua
explanação. Os Conselheiros Nacionais e representantes de Diretorias Regionais deverão,
também, caso desejem proferir manifestação, preencher o respectivo formulário.

Seja breve em suas manifestações, colaborando para que todos que assim desejarem,
também tenham a mesma oportunidade que você para se manifestar.



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.



Atenção!



Cuide da imagem defundo
Estaremos ao vivo durante toda a Assembleia, por isso, escolha um lugar com uma boa
luminosidade e, se possível, baixa interferência de ruídos externos.

Fique confortável
Procure um lugar onde você esteja confortável, podeserqueasessãodurealgumashoras.

Se atente as pautas
Como na Assembleia presencial, estaremos tratando de assuntos importantes, que
demandam extrema atenção. Por isso, evite distrações durante as discussões de pautas e
momentos de votação.



Mais informações


