
PROPOSTA METODOLÓGICA PARA OS CONGRESSOS REGIONAIS

Capítulo I

Do Credenciamento

Art.1º.  O credenciamento dos delegados,  suplentes e visitantes aos 
Congressos  Regionais  será  realizado  pela  Comissão  Organizadora  no  dia 
18/11 em Nova Xavantina, 24/11 em Sinop e no dia 27/11/2008 em Cáceres, a 
partir das 8 horas e até no máximo às 15 horas.

§ 1º Os participantes na condição de visitantes só poderão participar 
das discussões se estiverem devidamente credenciados. 

Capítulo II

Da Comissão Organizadora 

Art.2º. Compete a Comissão Organizadora:

I. Providenciar  a  infra-estrutura  necessária  à  realização  de  cada 
Congresso Regional;

II. Organizar a sessão de abertura de cada Congresso Regional;

III. Efetivar a substituição de delegados (as) de acordo com as listas 
de suplentes encaminhadas pelos respectivos segmentos;

IV. Organizar e compor as Mesas Diretoras das Plenárias de cada 
Congresso Regional; 

Capítulo III

Das Plenárias

Art.3º. As plenárias terão o seguinte procedimento:

I. Apresentação das pré-teses, obedecendo a ordem estabelecida 
pela Secretaria de Sistematização;

II. Debate das pré-teses obedecendo a ordem das inscrições;

Art.4º. A  socialização  das  pré-teses/propostas  terá  um  período  de 
tempo de: 

I.  Apresentação  das  pré-teses  por  seus  autores  ou  por  um 
delegado credenciado indicado por estes – máximo de 5 minutos 
para cada linha de reflexão da pré-tese.



II.   Debate das pré-teses – 1 minuto de fala por inscrição 
para pergunta/resposta com no máximo 1 hora e 30 minutos para 
debate por linha de reflexão.

Parágrafo Único: As pré-teses/propostas cujos autores não se fizerem 
presentes nos Congressos Regionais serão apresentadas em forma de leitura 
pela Comissão Organizadora.

Capítulo IV

Das Disposições Finais

Art.5º.  Este Regimento entra em vigor a partir de sua aprovação pela 
Plenária de Instalação de cada Congresso Regional. 

Art.6º. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Organizadora.

Cáceres - MT, outubro de 2008.

ANEXO I

PROGRAMAÇÃO

Dia 18/11/2008 Dia 19/11/2008

Manhã

8:00 - Abertura

8:30  -  socialização  das  pré-teses  da 
Linha de reflexão I

Tarde

 14:00 - socialização das pré-teses da 
Linha de reflexão II

17:00  -  socialização  das  pré-teses  da 
Linha de reflexão III

20:00 - Jantar

Manhã

8 às 11:30 - socialização das pré-
teses da Linha de reflexão IV

Tarde

13:30 às 17:00 - socialização das 
pré-teses da Linha de reflexão V
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