O ENCONTRO REGIONAL DE JOVENS LÍDERES DO PARANÁ,
carinhosamente chamado de ENCONTRINHO, é um evento de
capacitação de lideranças. Nele, ocorrem oficinas, palestras, mesas
redondas, rodas de conversa, dinâmicas e outras atividades que
incentivam o Jovem Líder a participar de processos decisórios
dentro e fora do Movimento Escoteiro.
O Encontrinho também promove diversão, troca de experiências,
responsabilidade social, instrução, amizade, ideias e liderança!
Neste ano, o evento será totalmente online, com um modelo de
programação adequado à situação que nos encontramos
atualmente, mas ainda cumprindo toda a sua proposta de exercitar
nossas habilidades de liderança, trazendo capacitações e
discussões envolventes.
O tema do VII Encontrinho PR “Você é sua melhor versão?” nos
convida a refletir sobre quem somos, e como agimos perante o
mundo e, em especial, perante as pessoas a nossa volta. Como são
minhas relações interpessoais? Será que minha comunicação com
meus amigos e colegas poderia ser mais clara, ou mais produtiva?
Será que eu estou exercitando minha empatia corretamente? Estou
sendo uma influência positiva para as pessoas ao meu redor e para
mim mesmo?
Essas e muitas outras perguntas serão o tema central do nosso
Encontrinho, onde escotistas, profissionais e outros Jovens Líderes
aplicarão palestras, dinâmicas e rodas de conversa envolvendo
temas como autoconhecimento e relacionamentos interpessoais,
aplicados dentro e fora do Movimento Escoteiro

QUANDO?
Nos dias 7 e 8 de novembro de 2020 (sábado e domingo).

ONDE?
Online, por meio das plataformas Google Meet e Discord (mais
informações no Boletim 2).

ORGANIZAÇÃO DO EVENTO
A responsabilidade pela programação, organização e execução do
evento é da União dos Escoteiros do Brasil - Região do
Paraná, inclusive pela composição do Comitê Organizador,
formado pelo Núcleo Regional de Jovens Líderes – Região do
Paraná.

QUEM PODE PARTICIPAR?
Podem participar do evento Pioneiros, Escotistas e Dirigentes, de
18 a 26 anos de idade incompletos, na data da atividade (nascidos
de 8/11/1995 a 6/11/2002), com registro escoteiro válido.
Participantes de outras regiões precisam entrar em contato com
sua região escoteira para liberação das inscrições no Paxtu.

COMO ME INSCREVO?
Exclusivamente por meio do Meu Paxtu, na aba “Eventos”, a partir
da data da publicação do boletim, até as 23h59 do dia 04/11.
No ato da inscrição, cada participante deverá selecionar qual das
três Rodas de Conversa ele deseja participar no primeiro módulo
da atividade, na manhã de sábado. Mais informações na seção
“Módulo 1: Rodas de Conversa” ná página 6.

.

CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO
Todos os participantes deverão apresentar autorização de
atividade (disponível para download na área de Eventos do Meu
Paxtu, após realizada a inscrição), devidamente preenchida e
assinada (digitalmente ou com assinatura escaneada) pela
Diretoria da UEL, devendo ser enviada até 05/11 via formulário
que será disponibilizado no BOLETIM 2. Em seguida, os inscritos
receberão um e-mail com um link para o acesso ao servidor do
Discord onde ocorrerá o evento, bem como as demais instruções
para participação. Caso o participante não realize o envio da
autorização assinada até às 23:59 do dia 05/11, não poderá
participar do evento.
ATENÇÃO!!! Confira se o seu e-mail de contato está atualizado e
correto na sua ficha de cadastro no Paxtu, pois todas as instruções
da atividade serão enviadas para esse e-mail. Se necessário, faça os
devidos ajustes em seu cadastro antes de realizar sua inscrição.

QUANTO CUSTA?
O evento será totalmente gratuito.

PROGRAMAÇÃO
(prevista, sujeita a alterações)

SÁBADO
HORÁRIO

ATIVIDADE

9:30

Abertura

10:00

Quebra-gelo

10:30

Módulo 1: Rodas de Conversa

11:30

INTERVALO

14:00

Dinâmica

14:30

Módulo 2: Autoconhecimento e Autogestão

16:00

INTERVALO

16:15

Módulo 3: Empatia

17:45

INTERVALO

20:30

Fogo de conselho/Confraternização

DOMINGO
HORÁRIO

ATIVIDADE

10:00

Quebra-gelo

10:30

Módulo 4: Gestão de Relacionamentos

12:00

INTERVALO

14:00

Dinâmica

14:30

Módulo 5: Comunicação Intergeracional

16:00

Encerramento

MÓDULO 1: RODAS DE CONVERSA
Este módulo será composto por três rodas de conversa que
acontecerão simultaneamente, portanto, o participante deverá
decidir, no ato da inscrição, em qual roda de conversa participará.
As três rodas de conversa serão:

O QUE É A REDE?
Esta roda de conversa será uma introdução à Rede de Jovens
Líderes. Se é a primeira vez que você participa de um Encontrinho,
ou se não tem ideia de qual roda de conversa escolher, opte por esta
aqui!

A REDE AJUDA A REDE
Nesta roda de será discutido como podemos trabalhar juntos para
melhorar a nossa atuação enquanto uma rede de jovens dentro do
nosso estado. Vamos identificar os principais desafios para o nosso
desenvolvimento e propor soluções coletivas, trabalhando o ideal
de interdependência e troca de habilidades. Se você é ou gostaria
de ser uma pessoa mais ativa dentro da Rede de Jovens PR, esta é a
sua roda de conversa.

ENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL REGIONAL
Esta roda de conversa será sobre a participação de jovens em
assuntos institucionais do Movimento em âmbito regional,
abordando questões como capacitação, espaço de fala e
protagonismo juvenil em assembleias de grupo e regionais. Se você
anseia por mais representatividade dentro do Movimento, quer
exercer seu direito à voz mas não sabe como, ou se interessa por
questões institucionais, esta roda de conversa é a sua escolha.

NORMAS DO EVENTO
APRESENTAÇÃO PESSOAL
Conforme a Regra 44 do P.O.R., nas cerimônias oficiais de abertura
e encerramento, e sempre que solicitado pela organização do
evento, deverá ser utilizado o uniforme ou vestuário escoteiro,
conforme o modelo adotado pela UEL.

USO DE IMAGEM
Os participantes do evento cedem à União dos Escoteiros do Brasil
o direito de uso de imagens, na forma de fotografias ou filmagens
realizadas ao longo do evento, para fins de promoção do Escotismo
no Brasil. Com isso, a União dos Escoteiros do Brasil passa a ter
direito sobre o uso dessas imagens em materiais gráficos e digitais
em suas produções, seja o material destinado aos próprios
escoteiros, seja material promocional voltado à divulgação do
Movimento Escoteiro.

ATITUDES E COMPORTAMENTO
O evento seguirá de forma integral as definições dos Princípios,
Organização e Regras (P.O.R.) da União dos Escoteiros do
Brasil. Condutas desrespeitosas ou que afetem a integridade física,
psíquica, moral ou a estabilidade emocional dos participantes,
equipe organizadora ou qualquer outra pessoa durante a atividade
não serão toleradas. Todos os participantes devem manifestar
respeito mútuo uns para com os outros em todo o decorrer da
atividade.

O Encontrinho é um local de encontro, intercâmbio e amizade,
marco dos valores propostos na Lei e Promessa Escoteira. Caso não
se respeitem as normas ou instruções apresentadas pela
organização do evento, será estabelecida a medida apropriada a ser
adotada, podendo, inclusive, culminar na exclusão do participante
deste evento.
Mesmo sendo uma atividade em ambiente online, devemos nos
lembrar de condutas importantes:
• Os valores do Movimento Escoteiro deverão estar presentes.
• Não use os canais de atividades para assuntos não
pertinentes, ou de caráter ofensivo, desrespeitoso ou
político-partidário.
• Respeite o tempo de realização proposto para cada atividade.
• Lembre-se sempre que mesmo longe, estamos unidos.

• “O escoteiro é alegre e sorri nas dificuldades”. Aproveite essa
atividade da melhor forma possível!

PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS
O Comitê Organizador do Encontrinho decidirá quanto a
procedimentos não previstos no presente documento ou qualquer
excepcionalidade.

COMITÊ ORGANIZADOR
O Comitê Organizador é composto pelo Núcleo Regional Jovens
Líderes – Região do Paraná e equipe de interesse.

MAIS INFORMAÇÕES:
Caso haja alguma dúvida relacionada ao evento, contatar em um
dos canais de comunicação abaixo:
E-mail: rede.jovens@escoteirospr.org.br
Facebook: Rede de Jovens Líderes - Paraná
Instagram: @jovensliderespr

Curitiba, 14 de outubro de 2020.

Irineu Muniz de Resende Neto
Diretor-Presidente
União dos Escoteiros do Brasil – Região do Paraná

