Informações úteis

Dinâmica dos Grupos de Trabalho e da Plenária

E agora?! O que devo fazer?
Primeiramente, uma definição dos termos que serão
usados nos trabalhos:
PROPOSTA

DESTAQUE

É a proposição elaborada
pelos estudantes de forma
individual ou coletiva,
considerando o subtema,
para discussão e
aprovação coletiva.

É a qualificação atribuída a
uma proposta para que
seja discutida e votada em
separado em relação às
demais propostas, devido
à relevância de seu
conteúdo ou a modificação
pretendida.

PROPOSTA APROVADA

Quando não há nenhuma modificação da proposta
ou depois dela ser modificada a partir da discussão
dos pedidos de destaque, com aprovação do grupo.

PROPOSTA PRIORIZADA

Dentre as propostas aprovadas, serão votadas as
propostas que serão priorizadas, ou seja, aquelas
consideradas mais importantes e que irão para a
próxima etapa.

NOVAS PROPOSTAS

As propostas podem receber três tipos de pedidos de
São apresentadas e defendidas durante os grupos
destaque:
de trabalho. Serão votadas e priorizadas uma nova
proposta por grupo (o quantitativo depende do
SUPRESSÃO
regulamento). Podem ocorrer na Plenária Final
Eliminação de uma proposta ou parte de um texto.
também.
MODIFICAÇÃO
Sugestão de alteração da proposta inicial.

AGLUTINAÇÃO
Agrupamento de propostas ou partes de textos que tenham a
mesma origem ou representem a mesma ideia.

Lembre-se:
✔ Tenha atenção! Quando houver o interesse de
pedir destaque em alguma proposta, o momento
é no início dos trabalhos, após a primeira leitura
da mesma. Não haverá outro momento.
✔ Além dos três tipos de destaque, você também
pode pedir esclarecimento sobre a proposta que
estiver gerando dúvidas.
✔ Para acrescentar Nova Proposta, na Plenária
Final, é necessário assinatura de 35% dos
votantes, em formulário disponibilizado durante a
plenária.
✔ Fique atento! Após a votação e aprovação das
propostas não destacadas, será aberto um
momento, de até dois minutos, para
apresentação oral dos destaques solicitados.
✔ Quando uma das propostas for suprimida os
destaques por aglutinação ficarão prejudicados
e não poderão ser discutidos ou votados!

MAIS DÚVIDAS?
Sinta-se à vontade para fazer perguntas aos
monitores que estiverem em sua sala.
Apoio:

Realização:
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