Metodologia dos Encontros por Atividade
Introdução
Esse espaço tem como objetivo a discussão de temas diversos pertinentes ao
programa, não são destinados a gerar encaminhamentos e sugestões, mas promover a
troca de conhecimento entre integrantes de diferentes grupos sobre como as temáticas
propostas são trabalhadas em cada um e os pontos que podem ser melhorados. Nos
EAs não acontecem deliberações.

Disposições Sobre o Tempo
a. Inicia-se o EA pelas apresentações do coordenador, seguido da apresentação dos
b.
c.
d.
e.

demais participantes.
Explicação sobre o objetivo desse espaço, realizando em seguida a leitura da
descrição do EA, conforme documento oficial disponível no site do evento.
Explicação aos participantes sobre como a discussão será conduzida.
Início da discussão, conduzida e direcionada pelo coordenador.
Finalização.

Disposições Sobre a Condução Discussão
O coordenador tem liberdade para conduzir a discussão como preferir, desde que
aprovado pela Comissão Organizadora do XXIII ENAPET, sendo encorajada a leitura de
textos relacionados ao assunto e uma introdução ao tema antes da abertura a fala para
os participantes.
É imperativo aos coordenadores:
a. Conduzir as discussões de forma profissional.
b. Estudar previamente sobre o tema.
c. Garantir o espaço de fala a todos, respeitando todos os pontos de vista e
conduzindo a discussão de modo a não deixar que esta saia de controle
d. Interferir na discussão quando ocorrer:
i.
Agressão verbal.
ii.
Desrespeito ao tempo de fala.
iii.
Interrupções durante a fala dos participantes.
iv.
Fuga dos temas propostos para discussão.
e. Direcionar a discussão conforme os objetivos estabelecidos pela Comissão
Organizadora do XXIII ENAPET.
f. Apresentar a metodologia escolhida para a discussão previamente aos
membros da Comissão Organizadora do XXIII ENAPET.
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Propostas para a condução da discussão:
a. Apresentar textos que possam introduzir o tema ou preparar uma
apresentação rápida.
b. Limitar as falas ao tempo de 2 (dois) a 5 (cinco) minutos, a depender do
número de participantes presentes no EA.
c. Preparar uma fala de finalização para encerrar o encontro.
d. Podem ser realizadas atividades práticas, quando permitido.
e. É possível a separação em grupos de discussão menores, contanto que o
coordenador seja capaz de manter a ordem.

Disposições Sobre O Preenchimento do Relatório
O relatório dos EAs deve ser preenchido na seguinte pasta:
https://drive.google.com/drive/folders/1QxdY24djjqyv5OYMxRDtlqTmvYoPZfhP
a. Tema e nº do encontro: preencher segundo a descrição no site do evento.
b. Assuntos abordados: temas abordados na discussão na forma de tópicos.
c. Contribuições importantes: breve descrição dos temas abordados, com destaque
especial para aqueles que foram os mais discutidos.
d. Proposta de Intervenção: propostas de ação concretas, factíveis, aplicáveis, que
podem ser realizadas pelos grupos PET.
e. Comentários: comentários gerais acerca do andamento dos EAs, tais quais a
estrutura utilizada, receptividade dos participantes, facilidade de discussão,
problemas e desafios encontrados, entre outras coisas que o coordenador julgar
pertinentes.
f. Foto: Cada coordenador deve tirar uma foto de todos os participantes, se
necessário, poderá pedir ajuda a uma pessoa de fora da sala.
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