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Criatividade, ação que muda!



18º Encontrinho de Jovens Líderes do Paraná

Boletim 2

Nosso Encontrinho está chegando, e para que tudo corra bem, nesse 
Boletim 2 vamos esclarecer alguns detalhes a respeito do nosso 
cronograma e das plataformas que serão utilizadas.



E-mail



Já estamos enviando e-mails para quem se inscreveu no evento pelo 
PAXTU, contendo três links muito importantes:



Link de confirmação de inscrição, para uma página do Google 
Forms onde o participante deverá colocar as informações pessoais 
requisitadas, bem como fazer o upload de sua autorização 
devidamente preenchida e assinada (digitalmente ou com 
assinatura escaneada) pela Diretoria da UEL, como dito no Boletim 1.



ATENÇÃO: caso o participante não realize o envio da autorização 
assinada até às 23:59 do dia 24/11, não poderá participar do evento.

Link para a sala única do Google Meet, onde serão realizadas as 
cerimônias de abertura e encerramento, bem como parte de 
algumas atividades. Este link será o mesmo ao longo de todo o 
evento (não serão criadas outras salas, apenas esta será utilizada), e 
estará disponível para os inscritos apenas no email enviado pela 
Organização e como mensagem fixada no Discord.

Link para o servidor do Discord do evento, onde também será 
realizado parte de algumas atividades.



ATENÇÃO: é necessário que todos os participantes entrem no 
servidor do Discord com antecedência, para que possam fazer seu 
check-in. Para fazer check-in no Discord, basta seguir as instruções 
no canal “informações e recados” ou, caso não tenha familiaridade 
com o Discord, os canais “instruções para check-in pc” e “instruções 
para check-in mobile” detalham o processo passo a passo. O check-
in é necessário para que o participante tenha acesso aos canais nos 
quais diversas atividades serão realizadas.
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Os e-mails estão sendo enviados para o endereço de e-mail 
registrado no PAXTU no ato da inscrição, por isso, confira seu e-mail 
ANTES de realizar sua inscrição, caso contrário, os quatro links 
citados acima não chegarão até você!



O e-mail será enviado pelo endereço oficial da Rede de Jovens 
Líderes Paraná (rede.jovens@escoteirospr.org.br). Cheque sua caixa 
de entrada, bem como sua lixeira ou caixa de spam, pois o email 
pode estar lá. Caso o e-mail não tenha sido enviado para você em até 
10 dias após a sua inscrição, ou até meio-dia (12h) do dia 25/11, 
contate a Organização em algum dos nossos canais de comunicação 
(página 4). Caso tenha algum outro problema, como com a 
confirmação da sua inscrição, ou com o check-in no Discord, 
também não hesite em nos contactar.




CRONOGRAMA E PLATAFORMAS


Algumas atividades deste Encontrinho serão feitas exclusivamente 
na sala única do Google Meet; outras serão realizadas 
exclusivamente no Discord, enquanto outras utilizarão ambas as 
plataformas. Em geral, quando a atividade envolver todos os 
participantes ao mesmo tempo, o Meet será utilizado, enquanto 
atividades que requerem a divisão dos participantes em grupos 
distintos acontecerão no Discord. 



No entanto, esta não é uma regra exata, portanto, a seguir, cada 
atividade do cronograma terá sua plataforma descrita, a fim de criar 
uma tabela para consulta e evitar confusões:
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09:30

21:00

20:30

Atividade plataforma

10:00

14:00

14:30

16:15

20:30

21:00

09:30

10:00

11:30

Abertura

Confraternização



Dinâmica

Módulo 1



Dinâmica

Módulo 2

Módulo 3

Fogo de 
conselho

Confraternização

Quebra-gelo

Módulo 4


Encerramento

Google Meet



Discord

Google Meet



Google Meet e 
Discord

Google Meet


Google Meet e 
Discord

Google Meet e 
Discord

Google Meet

Discord

Google Meet



Discord

Google Meet
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Caso o Diretor de Módulo não separe as equipes pessoalmente, os 
participantes devem formar equipes por conta própria. Um limite de 
pessoas por equipe será colocado em todas as Mesas Redondas de 
acordo com a atividade, e Mesas excedentes serão bloqueadas, de 
forma que será impossível sobrar ou faltar vagas. 



Portanto, caso não saiba em qual Mesa entrar, encorajamos os 
participantes a buscar equipes e Mesas com pessoas novas, para 
que assim todos possam criar novos laços e novas amizades, e viver 
por completo o espírito deste Encontrinho!




FOGO DE CONSELHO


Caso tenha interesse em apresentar algo no nosso fogo de conselho, 
faça a inscrição através do nosso e-mail 
rede.jovens@escoteirospr.org.br com o título: “fogo de conselho”. 
Aguardamos a sua inscrição. 



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

Linktree (boletins e outras redes): linktr.ee/RedeJovensLideresPR



Se você se inscreveu no evento e já recebeu o e-mail, pode também 
mandar sua dúvida no canal “me ajuda” do Discord.
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Curitiba, 24 de novembro de 2021.







Irineu Muniz de Resende Neto

Diretor-Presidente



União dos Escoteiros do Brasil – Região do Paraná


