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APRESENTAÇÃO 

 
Este manual orientador foi elaborado para facilitar o trabalho das Comissões Organizadoras 

Estaduais da 2ª Conferência Nacional de Políticas Públicas de Juventude, trazendo 
orientações, dicas e sugestões referentes à metodologia e à sistematização da etapa estadual. 
 

A proposta deste Manual não é a de trazer respostas finais, mas sugerir opções e 
alternativas metodológicas, propiciando um arranjo sistêmico e coerente das contribuições das 
Conferências Estaduais para compor os debates da etapa Nacional. 
 

Portanto, há espaço para inovar, criar e construir outras possibilidades metodológicas que 
forem mais apropriadas para cada Comissão Organizadora Estadual, à luz das suas realidades, 
potencialidades e desafios, e de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Regimento Interno 
da Conferência Nacional (ver Decretos de 12 de agosto de 2010 e 18 de abril de 2011 da 
Presidência da República). 

 
Este Manual está estruturado de forma a atender três questões centrais no trabalho das 

Comissões Organizadoras Estaduais: 
 
 Relação das Conferências Estaduais com as demais etapas do processo da 2º Conferência 

Nacional de Juventude e identificação de possíveis interações; 
 
 Opções metodológicas para as Conferências Estaduais, oferecendo possibilidades de 

programação para a realização destas conferências – uma espécie de cardápio para facilitar 
o trabalho das Comissões Organizadoras Estaduais; 

 
 Diretrizes para a sistematização, trazendo orientações importantes para a padronização dos 

relatórios que serão elaborados a partir de cada conferência, possibilitando sua 
sistematização para posterior discussão na Conferência Nacional. 

 
Nosso desafio é podermos tornar as conferências espaços acessíveis de encontro, 

interação, articulação e formação de pessoas. Permitindo, de maneira democrática, debates, 
priorização de ideias e de propostas; eleição de delegados e o fortalecimento das Políticas 
Públicas de Juventude. 
 

Esperamos que essas informações aqui organizadas colaborem com o trabalho das 
Comissões Organizadoras Estaduais nesta reta final do processo da 2º Conferência Nacional 
de Juventude. 
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O PROCESSO DA 2º CONFERÊNCIA NACIONAL DE JUVENTUDE 

 
O quadro a seguir nos ajuda a relembrar todas as etapas já realizadas até o momento, bem 
como os próximos passos do processo da 2º Conferência Nacional de Juventude.  
 

Cronograma 2º Conferência Nacional de Juventude 2011 

Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Conferências Livres    

   Conferência Virtual*  

    
Consulta 

Nacional** 
  

 
Conferências Municipais e 

Territoriais 
   

   
Conferências 

Estaduais 
  

      
Conferência 

Nacional*** 

 * A Conferência Virtual terá um momento de mobilização nacional, que se chama Virada Virtual nos dias 19 e 20 de 
novembro. 
**A Consulta Nacional aos Povos e Comunidades Tradicionais acontecerá nos dias 03 e 04 de novembro, em Brasília 

***A Etapa Nacional da Conferência acontecerá de 09 a 12 de dezembro em Brasília. 

 
Para contribuir com a construção das etapas estaduais as perguntas e respostas abaixo 
sugerem possíveis interações com as demais etapas do processo.  

 
Qual a relação da Conferência Estadual com as Conferências Livres? 
 
Como o próprio nome diz, o caráter de liberdade é o que caracteriza as Conferências Livres. 
Segundo o Art. 15 do Regimento Interno, elas “têm caráter mobilizador e propositivo, podem ser 
promovidas nos mais variados âmbitos da sociedade civil e do poder público, não elegem 
delegados/as e podem contribuir com as proposições às Conferências dos seus respectivos 
estados”.  
 
Portanto, este trecho do Regimento Interno Nacional deixa bem claro que não há qualquer 
relação de subordinação entre as Conferências Livres e as Conferências Estaduais, ou seja, as 
proposições das Conferências Livres de um determinado município e/ou estado não 
necessariamente devem ser submetidas à Conferências Estaduais. 
 
Recomenda-se que cada Comissão Organizadora Estadual procure verificar quantas e quais 
foram as Conferências Livres realizadas no seu estado, como forma de diálogo para que seus 
participantes também se integrem nos debates da Conferência Estadual. Vale lembrar que as 
Comissões podem solicitar para a Comissão Nacional Orgnanizadora os relatórios das 
Conferências Livres realizadas no âmbito do seu estado.  
 
Em relação aos conteúdo e mobilização das etapas estaduais, as Conferências Livres podem 
contribuir em pelo menos dois  sentidos: 
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 A mobilização de atores e grupos juvenis que se envolveram em Conferências Livres cria 
um maior clima de integração entre os participantes das Conferências Estaduais;  

 
 A inclusão dos encaminhamentos e sugestões oriundas das Conferências Livres como 

subsídio dos debates nos grupos de trabalho possibilita a identifcação de outras 
propostas e argumentos.  

 
Vale ressaltar que as Conferências Livres não são processos que competem ou concorrem com 
as etapas estaduais, muito pelo contrário, elas ampliam e estimulam a participação de novos 
atores em todo o processo da Conferência Nacional. 
 
Qual a relação da Conferência Estadual com as Conferências Municipais e Regionais? 

 
As Conferências Municipais e Regionais foram realizadas segundo as peculiaridades de cada 
Estado e ficou a critério das Comissões Organizadoras Estaduais a definição da realização e 
articulação dessas etapas.  

 
Além da relação direta dos delegados eleitos nessas etapas com o público das Conferências 
Estaduais, a inclusão dos encaminhamentos e sugestões oriundas das Conferências Municipais 
e Regionais como subsidio dos grupos de trabalho possibilita a identifcação de outros enfoques 
para as questões e debates propostos. 

 
Qual a relação da Conferência Estadual com as Conferências Territoriais? 

 
A maioria das Conferências Territoriais foram organizadas pelo Ministério de Desenvolvimento 
Agrário – MDA. São consideradas Conferências Territoriais as conferências realizadas no 
âmbito dos Territórios da Cidadania e de Identidade e nos territórios com experiências de 
políticas públicas georreferenciadas.  
 
Seus objetivos são:  

 Ampliar e qualificar a participação dos/as jovens que vivem nos territórios rurais, 

ribeirinhos, quilombolas, indígenas, de povos e comunidades tradicionais, extrativistas, 

caiçaras, acampados e assentados da Reforma Agrária; 

 Valorizar e consolidar as experiências de institucionalização do debate das políticas 

públicas de juventude no âmbito dos Territórios da Cidadania e de Identidade, a partir 

dos Comitês Territoriais de Juventude designados a executar, avaliar ou acompanhar 

políticas públicas dessa natureza; 

 Inclusão de outras políticas georeferenciadas, como o caso dos Territórios da Paz. 

Além da participação dos delegados eleitos nas Conferências Territoriais como público das 
Conferências Estaduais, a inclusão dos encaminhamentos e sugestões oriundas das 
Conferências Territoriais como subsídio dos grupos de trabalho possibilita a identifcação de 
outros enfoques para as questões e debates propostos. 
 
Recomenda-se que cada Comissão Organizadora Estadual procure verificar quantas e quais 
foram as Conferências Territoriais realizadas no seu estado, como forma de diálogo para que 
seus participantes também se integrem nos debates da Conferência Estadual. Vale lembrar que 
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as Comissões podem solicitar, para a Comissão Organizadora Nacional, os relatórios das 
Conferências Territoriais realizadas no âmbito do seu estado.  
 
 
Qual a relação da Conferência Estadual com a Consulta Nacional aos Povos e 
Comunidades Tradicionais? 
 
A Consulta Nacional será realizada nos dias 03 e 04 de novembro, em Brasília e têm por 
finalidade efetivar a participação de grupos que tem dificuldade de acesso e expressão nos 
processos usuais de participação. Será organizada pela Comissão Organizadora Nacional em 
conjunto com outros órgãos do governo federal que trabalham com o referido público e elegerá 
seus delegados/as à Etapa Nacional.   

 
Alguns estados realizaram Consultas Estaduais e seus delegados poderão participar da 
Consulta Nacional como forma de ampliar o debate e garantir maior representação destes 
segmentos populacionais.  
 
Qual a relação da Conferência Estadual com a Conferência Virtual? 

 
A Conferência Virtual é etapa preparatória para a 2ª Conferência Nacional de Políticas Públicas 
de Juventude que visa fortalecer as capacidades de mobilização, articulação, interatividade e 
sistematização de propostas da conferência. 

 
A Conferência Virtual compreende dois momentos distintos. O primeiro é o Fórum preparatório 
permanente, que fica no ar de setembro a novembro. Nessa etapa qualquer cidadã/o poderá se 
inscrever e participar, realizando emendas ao texto base ou encaminhando propostas e 
diretrizes. O processo acontecerá dentro do site Cidade Democrática, uma plataforma de 
participação política, onde cidadãos e entidades podem se expressar, se comunicar e gerar 
mobilização para a construção de uma sociedade cada vez melhor. 

 
O segundo corresponde à Virada Virtual, 24h de debates, apresentações, proposições, 
transmitidas de diferentes regiões do país, com possibilidade de participação presencial e 
virtual. 

 
Esta etapa começará na tarde do dia 19 de novembro e terminará na tarde do dia 20 de 
novembro. Serão cinco debates presenciais, transmitidos pela internet, a partir de uma região 
do país. Cada polo presencial debaterá um dos eixos temáticos do texto base. 

 
Haverá também momento final de transmissão em que as pessoas poderão contribuir 
livremente, a partir dos balanços gerais dos debates e realizar a votação das propostas. O 
espaço da conferência virtal é www.confjuv.org  

 
As Conferências Estaduais poderão, além de divulgar o processo da Conferência Virtual, 
valoriza-lo como o próximo passo antes da Etapa Nacional. A ideia é que esse processo seja 
uma atividade de aquecimento da Etapa Nacional.  
 
 
 
 

http://www.confjuv.org/
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OPÇÕES METODOLÓGICAS PARA AS CONFERÊNCIAS ESTADUAIS 

 
Neste tópico, apresentaremos algumas opções metodológicas para facilitar a organização das 
Conferências Estaduais. Trata-se de sugestões oferecidas às Comissões Organizadoras como forma 
de facilitar a preparação (o antes), a condução (o durante) e o envio dos relatórios (o depois) dessas 
conferências. 
 
Antes de apresentarmos as sugestões é importante compreender que a metodologia desenvolvida 
busca possibilitar a participação plural, tanto daqueles já iniciados nos processos de participação 
política quanto daqueles que tem pela primeira vez contato com esse tipo atividade coletiva. 
 
Além da diversidade, também, buscamos a qualidade e objetividade dos relatórios produzidos a 
partir das discussões. O esforço metodológico é no sentido de gerar relatórios, que não sejam carta 
de intenções, nem lista de demandas, mas documentos que reflitam os desafios enfrentados pela 
juventude e as propostas mais importantes para enfrentar esses desafios. 
 
A metodologia e a sistematização foram elaboradas considerando que o método de discussão deve 
ser versátil para se adequar a diversidade regional e de participantes e simples para o acesso de 
todos. 
  
Momentos da Programação das Conferências Estaduais 
 
Nesse sentido, sugerimos que as Conferências Estaduais considerem alguns momentos na sua 
programação. O texto abaixo descreve cada um dos momentos com diferentes possibilidades de 
realização. Esses momentos serão a base da programação e metodologia da Etapa Nacional.  
 
 1º MOMENTO – CREDENCIAMENTO 
 
Todos os participantes das Conferências Estaduais deverão fazer seu credenciamento logo na 
chegada do evento.  
 
 O ideal é que haja um sistema de credenciamento, funcionando antes da mesma iniciar e 

realizando pré-inscrições; 

 Na manhã de abertura da Conferência, o sistema vai confirmar o credenciamento das pessoas 
pré-inscritas, bem como inscrever novas pessoas (caso haja vagas disponíveis); 

 Este controle fica por conta de cada Comissão Organizadora Estadual, em função da infra-
estrutura disponível; 

 O credenciamento deverá atender também os eventuais observadores e convidados; 

 No credenciamento devem ser entregues os materiais da Conferência (texto-base, pasta, 
regimento interno da Etapa Estadual, etc); 

 Recomenda-se que no credenciamento os participantes já escolham e se inscrevam no grupo de 
trabalho de sua preferência; 

 Recomenda-se que o credenciamento fique aberto durante todo o primeiro dia da Conferência, 
encerrando-se por volta das 18h, isto em caso de haver disponibilidade de vagas para 
participantes; 

 É importante que esse e os demais espaços físicos onde serão realizadas as Conferências sejam 
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acessíveis às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida (ver documento de 
acessibilidade disponibilizado pela Comissão Organizadora Nacional). 
 

2º MOMENTO – ABERTURA OFICIAL 
 
A abertura da Conferência é o momento inaugural do evento.  

 
 Recomenda-se compor uma mesa de abertura com a presença de autoridades (federais, 

estaduais, locais, etc), com falas políticas e/ou institucionais; 
 

 Em seguida deverá ser feita a apresentação geral do processo da Conferência, da programação, 
aprovação do Regimento Interno da Etapa Estadual (que regulamenta o funcionamento do evento 
todo) e apresentação das equipes organizadoras; 
 

 Para enriquecer a programação nesse momento, recomenda-se uma intervenção cultural como 
forma de valorizar a juventude do Estado e suas culturas; 
 

 É importante fazer o levantamento da participação de pessoas com deficiência auditiva na 
Conferência. Caso haja, deve-se providenciar contratação de intérpretes de Língua Brasileira de 
Sinais (LIBRAS) para que essas pessoas tenham pleno acesso ao conteúdo da abertura, das 
palestras, exposições, discussões de grupo e do encerramento. (ver documento com 
recomendações para garantia de acessibilidade, disponibilizado pela Comissão Organizadora 
Nacional). 

3º MOMENTO – CONTEXTUALIZAÇÃO 

Este momento visa nivelar as informações entre os participantes, por meio da apresentação do texto-
base da conferência. É um momento preliminar que prepara os participantes para entrarem nas 
discussões nos grupos de trabalho. 
 
 Palestra ou exposição de especialistas no tema e/ou convidados (até 3 pessoas na mesa), a partir 

do texto-base, abordando aspectos do tema central da 2º Conferência Nacional de Juventude: 
Juventude, desenvolvimento e efetivação de direitos; 

  Recomenda-se que a fala dos expositores não ultrapasse 45 minutos, possibilitando 
manifestações de dúvidas e esclarecimentos da plenária. Cuidado para não ultrapassar o tempo 
previsto para esta atividade, tendo em vista que o objetivo da contextualização é orientar e 
estimular a discussão nos GT’s; 

 Como forma de incorporar diferentes linguagens, reomenda-se a provocação da contextualização 
também possa ser feita através de pequenas peças de teatro, música e poesia.  

 
 4º MOMENTO – GRUPOS DE TRABALHO  
 
Os 5 eixos propostos aqui, a partir dos quais os Grupos de Trabalho serão organizados, são o 
produto do acúmulo das demandas dos movimentos juvenis, de pesquisas sobre a condição juvenil, 
das conferências (incluindo a 1ª Conferência Nacional de Políticas Públicas de Juventude) e dos 
marcos legais em tramitação no Legislativo brasileiro. Espera-se que os Grupos de Trabalho possam 
contribuir para orientar as lutas da juventude, reconhecendo marcos legais (Estatuto da Juventude, 
Plano Nacional de Juventude) e programas e ações já desenvolvidas por municípios, estados e 
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União, além de buscar avançar nestas iniciativas de Políticas Públicas de Juventude. Em outras 
palavras, o produto dos GTs contribuirá como subsídio para ações do poder público, tanto para o 
Legislativo (com os marcos legais), quanto para o Executivo (em projetos, programas e políticas 
públicas). 
 
Composição dos Grupos de Trabalho: 
Os grupos de trabalho devem ser dividos por temas segundo o documento base da Conferência para 
que depois possam ser aglutinados por eixos conforme o texto-base nacional: 
 

EIXO 1. Direito ao desenvolvimento integral 

1) Juventude e Educação  

2) Juventude e Trabalho Decente  

3) Juventude e Cultura  

4) Juventude e Comunicação  

 

EIXO 2. Direito ao Território 

5) Juventude e a cidade  

6) Juventude e o Campo  

7) Juventude e o Transporte Público  

8) Juventude e o Meio-ambiente  

9) Juventude e os povos tradicionais  

 

EIXO 3. Direito à experimentação e qualidade de vida 

10) Juventude e Saúde  

11) Juventude, Esporte e Lazer  

12) Juventude e Tempo livre  

 

EIXO 4. Direito à diversidade e à vida segura 

13) Juventude e Segurança  

14) Juventude, valorização e respeito à Diversidade e Direitos Humanos  

 

EIXO 5: Direito à participação e Desafio do Fortalecimento Institucional1 

15) Juventude e participação 

16) Fortalecimento Institucional 

                                                 
1
 O capítulo sobre “Desafio do Fortalecimento Instiucional” aparece no início do texto-base nacional. Para os grupos de trabalho 

sugerimos uni-lo ao eixo “Direito à participação” a fim de integrar os temas e facilitar o debate.  
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Caso a COE entenda que se faz indispensável um novo eixo ou GT específico que reflita a realidade 
local pode ser criado. De outro modo, a COE também pode optar por “transversalizar” este tema 
mais específico de sua realidade local, por meio de uma questão orientadora ou na prática da 
facilitação em todos ou em parte dos GTs. 
 
É importante que cada grupo de trabalho tenha um número de pessoas que facilite a participação 
(consideramos 40 pessoas um bom número). Dependendo do número de participantes da 
Conferência, recomenda-se que sejam criados grupos de trabalho com temas mais específicos, por 
exemplo: Educação Básica, Educação profissional, Educação Superior. Recomenda-se não repetir 
os temas dos grupo de trabalho para evitar duplicidade de emendas.  
 
É importante que o controle do número de pessoas por grupo de trabalho seja feito no 
credenciamento para que as pessoas já possam saber para onde se dirigir no momento dos grupos. 
 
 
Produto final dos Grupos de Trabalho 
 
Emendas: foco e tipo 
 
Os grupos poderão fazer emendas com dois focos distintos: 
 
Emendas no texto do direito e contexto: É possível fazer emendas que tratam de contribuições ao 
conteúdo seja para conceituar o direito ou ampliar o contexto no qual ele esta inserido. São 
contribuições importantes para qualificar a compreensão e dimensão do texto original. 
 
Emendas de propostas: São indicações de ações e intervenções concretas a serem realizadas pelos 
governos de modo a minimizar os desafios relacionados com o tema em questão e promover a 
garantia de direitos. Não são bandeiras de luta ou identificações de desafios e problemas.  
 
É importante destacar que as emendas que versarem sobre propostas relacionadas aos temas 
devem ser factíveis, ou seja, tenham condições de se transformar em projetos, programas ou 
políticas públicas, portanto, devem ser orientadas ao poder público estadual e/ou nacional.  
 
Os grupos de trabalho deverão fazer “emendas no texto” da Conferência referente ao seu tema de 
debate. As emendas são sugestões que qualificam o texto original no que se refere ao seu conteúdo, 
forma e entendimento. Podem ser de três tipos:  
 

Aditivas: Quando acrescenta algo novo à proposição central 

Supressivas: quando retira, suprime, qualquer parte do texto 

Substitutivas: quando substitui uma parte do texto ou o modifica por inteiro 

 
Aprovação das emendas 
 
Recomendamos fortemente que a aprovação das emendas se dê em dois momentos: 
 - aprovação das emendas ao texto 
 - aprovação das emendas de propostas 
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Aprovação de emendas ao Texto 
As emendas que tiverem no mínimo 60% de aprovação nos Grupos de Trabalho deverão ser 
enviadas à  Plenária Final.  
 
Aprovação de emendas de Propostas 
 
Cada grupo de trabalho deverá, ao fim, aprovar até 5 emendas de propostas, que serão 
apresentadas na Plenária Final. É recomendável que, no momento da apresentação da proposta 
pelo/a participante, a identificação da abrangência da mesma (municipal, estadual ou nacional).  
 
Sugerimos que neste momento seja feita a leitura das emendas de propostas apresentadas e 
posterior priorização.  
 
Sugestão metodológica para os Grupos de Trabalho 
 
Recomenda-se que cada grupo tenha, no mínimo, um facilitador e um sistematizador.  
 
Passo a passo: 
 

 Breve apresentação dos participantes; 
 Explicação da metodologia, produto final e horário limite da atividade do grupo de trabalho; 
 Apresentação dos materiais de apoio (texto base e eventuais relatorios das etapas anteriores 

da Conferência); 
 Leitura coletiva do texto base da Conferência referente ao tema do grupo; 
 Divisão em subgrupo para identificação das emendas; 
 Compartilhamento das emendas, dividindo-as em “emendas ao texto” e “emendas de 

propostas”; 
 Votação de cada um dos tipos de emendas; 
 Encerramento.  

 
Recomenda-se usar a ficha de emendas (anexo I) para que os participantes registrem suas 
sugestões e para que facilite a sistematização posterior. 
 
No final do grupo é importante que o facilitador verifique se todas as emendas estão de acordo com 
as orientações metodológicas. No caso das “emendas ao texto” é importante verificar se é possível 
aglutinar ideias e ainda quais emendas foram aprovadas. No caso das emendas de propostas, 
identificar quais foram as 5 emendas de propostas aprovadas pelo grupo. 
 
5º MOMENTO – PLENÁRIA FINAL 
 
A plenária final tem como objetivo compartilhar e validar o produto da Conferência.  
 
Para isso, primeiramente, deverão ser lidas todas as “emendas ao texto” aprovadas nos Grupos de 
Trabalho. Recomenda-se que essa leitura seja feita por eixo.  
 
Após, recomenda-se a leitura das “emendas ao texto” passíveis de destaque para que os 
participantes possam se manisfestar. É importante avaliar a natureza de cada destaque, ponderando 
a possibilidade de fazer acordo e ajustes de redação. Quando for o caso de oposição a emenda, 
garantir tempo de fala de defesa e de rejeição a emenda.  
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A definição das emendas que podem ser passíveis de destaque na plenária final deverá ser 
regulamentada pelo Regimento Interno da Etapa Estadual. 
 
Sobre as “emendas de propostas” aprovadas pelos grupos de trabalho, sugerimos que elas sejam 
lidas e aprovadas  na Plenária. Caso haja discordância, proceder com defesa das diferentes 
posições apresentadas e posterior votação. Deve ficar estabelecido pelo Regimento Interno. 
 
Podem ser definidas formas lúdicas de eleição das propostas, além da tradicional votação com 
crachá e aprovação por contraste.  
 
Criação de novas propostas não devem ser aceitas na Plenária Final. 
 
FIQUE ATENTO! A Comissão Organizadora Nacional receberá até 80 “emendas de propostas” de 
cada Conferência Estadual. Caso sejam realizados grupos de trabalho em número inferior a 16, este 
quantitativo poderá ser redividido entre os grupos realizados. 
 
 
ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E EXPRESSÕES CULTURAIS 
 
A etapa estadual da Conferência de Juventude propiciará o encontro de grupos de jovens que muitas 
vezes não tem oportunidade de interagir mais cotidianamente – seja por serem de cidades 
diferentes, de regiões distantes do mesmo município, de diferentes “galeras” etc. Assim como o 
encontro e diálogo entre jovens e não-jovens. 
 
A Conferência deve, se possível, constituir espaços de socialização e troca que valorizem o 
intercâmbio cultural e a ludicidade dos encontros. É importante que hajam momentos de interação 
dos participantes para além dos momentos formais de trabalho, que pretendem aprofundar relações 
interpessoais, vivências solidárias e troca de experiências entre jovens que convivem com diferentes 
realidades.  
 
Neste sentido, recomenda-se promover momentos e espaços menos “formais” - fora dos GTs e 
plenárias, para expressão das/os participantes por meio da arte, cultura local, do esporte, entre 
outras, pois estes também propiciam a interação entre os/as participantes da Conferência Estadual 
de Juventude de forma positiva, por possibilitar diferentes diálogos, trocas, negociações, encontros, 
reconhecimentos mútuos. Mural de expressão livre, produção de letras e poesias, saraus culturais 
temáticos, sala de produção de vídeos, entre outros, podem ser incorporados como parte da 
programação oficial e o seu resultado compor o relatório final. 
 
Recomenda-se que as atrações culturais sejam escolhidas para valorizar a diversidade cultural do 
Estado e possam estimular iniciativas produzidas por grupos juvenis. 
 
 
ELEIÇÃO DOS DELEGADOS PARA ETAPA NACIONAL 
 
A eleição dos/das delegados/as cumprem um importante papel no processo das Conferências, uma 
vez que  definirá os/as representantes responsáveis por levar e defender as propostas estaduais no 
debate da Etapa Nacional. Compreendendo esta dimensão, reafirmamos a necessidade de que o 
processo eleitoral respeitem os princípios democráticos das transparência e participação ampla, 
garantindo as condições para que os/as delegados/as eleitos/as representem a diversidade de 
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identidades e organizações juvenis deste território. 
 
Sugerimos que a COE definida uma “Comissão Eleitoral”, que ficará responsável pela organização e 
normatização do processo de eleição dos delegados.  
 
O número de delegados que cada Estado elegerá para a Etapa Nacional foi definidos de acordo com 
o número de habitantes de cada um.  
 
A Comissão Organizadora Nacional definiu em 15 delegados o número mínimo que será eleito para 
a Etapa Nacional.  
 
Os delegados indicados pelos conselhos municipais de estaduais de juventude não são computados 
nesse número.  

NÚMERO DE 
HABITANTES 

NÚMERO DE 
DELEGADOS 

Até 2,5 milhões 15 

De 2,5 a 5 milhões 25 

De 5 a 7 milhões 40 

De 7 a 10 milhões 60 

De 10 a 15 milhões 75 

De 15 a 30 milhões 100 

Mais de 30 milhões 200 

 

NORTE  

Pará 40 

Amazonas 25 

Rondônia 15 

Tocantins 15 

Acre 15 

Amapá 15 

Roraima 15 

NORDESTE  

Bahia 75 

Pernambuco 60 

Ceará 60 

Maranhão 40 

Paraíba 25 

Rio Grande do 
Norte 

25 

Piauí 25 
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Alagoas 25 

Sergipe 25 

CENTRO-OESTE  

Goiás 40 

Mato Grosso 25 

Mato Grosso do Sul 15 

Distrito Federal 15 

SUDESTE  

São Paulo 200 

Minas Gerais 100 

Rio de Janeiro 100 

Espírito Santo 25 

SUL  

Rio Grande do Sul 75 

Paraná 75 

Santa Catarina 40 

 
O processo de eleição dos delegados para a Etapa Nacional deve ser realizado em três momentos 
ao longo da Conferência Estadual: 
 

1) Inscrição das Candidaturas: Sugerimos que as inscrições sejam feitas na hora do almoço do 
sábado (ou do segundo dia da Conferência). Para isso, é importante que se use uma lista 
única com o nome, cidade, idade (só podem ser eleitos delegados para a etapa nacional com 
mais de 15 anos de idade). Após encerramento do período de inscrição de candidaturas 
sugerimos que a Comissão Organização Estadual divulgue a lista final de candidatos em um 
local com ampla circulação. 
 

2) Votação dos delegados:  Recomenda–se que a votação dos delegados seja feita na Plenária 
Final, após a aprovação das emendas. De acordo com o Regimento Interno Nacional (art. 52) 
até 10% da delegação do estado poderá ser indicada pela Comissão Organizadora Estadual e 
não será submetida ao processo eleitoral (somente os gestores públicos poderão ser 
indicados neste percentual). O restante da cota de delegados da etapa estadual será eleita 
segundo as especificações abaixo:  

 
 Cada participante (somente credenciado) vota em 3 pessoas diferentes, de acordo com as 

seguintes regras: 

 Os três votados devem ser pessoas diferentes; 

 Os três votados não podem ser do mesmo gênero; 

 Os três votados não podem residir no mesmo município (pelo menos dois municípios 
diferentes); 

 O voto será anulado caso qualquer uma destas condições não for cumprida. 
 

 Comporá a delegação do estado os candidatos que receberem o maior número de votos. 
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 Em caso de empate, será privilegiado: 
1º: O(a) candidato(a) do gênero menos representado no conjunto da delegação eleita.  
2º: Candidato(a) de município não representado ou pouco representado no conjunto da 
delegação eleita. 

 
3) Publicação da delegação do estado para a etapa nacional: Recomenda-se que a leitura 

final dos nomes dos delegados que vão para a etapa nacional seja feita durante a plenária 
final. 

 
FIQUE ATENTO!  

 É importante que seja definido, no mínimo, 1/3 de suplentes para a delegação. 
 

 
Sugestão de Programação 
 
Observados os momentos indispensáveis à realização da conferência e as informações e 
critérios sobre o processo de eleição dos delegados para a etapa nacional, segue uma proposta 
de programação para o evento. Este detalhamento pode ser seguido totalmente ou em parte. 
As comissões organizadoras têm liberdade para adequar estas sugestões a sua realidade 
específica. 

 

 Sexta Sábado Domingo 

Manhã  

Grupos de trabalho por 
temas 
Inscrição de candidaturas para a 
Etapa Nacional 

Plenária Final 
 
Aprovação das emendas/propostas 

  Almoço Almoço 

Tarde 

Credenciamento 
 
Abertura oficial 
 

Grupos de trabalho por 
temas 

 
Plenária Final 
 
Eleição dos delegados p/ Etapa 
Nacional 
 

 Jantar Jantar  

Noite  Atividade Cultural  
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DIRETRIZES PARA A SISTEMATIZAÇÃO 

 
O foco da sistematização é a Conferência Nacional, ou seja, o trabalho de sistematização dos 

relatórios das 26 Conferências Estaduais e a do Distrito Federal mais os relatórios das conferências 

livres e virtual e da consulta nacional às populações tradicionais será o subsídio inicial dos debates 

na etapa nacional.  

 

Para padronizar, simplificar e dar transparência ao processo de sistematização, o Comitê Executivo 

estabeleceu um único modelo-base para os relatórios das Conferências Estaduais: 

 

O modelo-base está estruturado em 3 blocos, correspondendo a:  

I – Informações gerais (dados “frios”);   

II – Emendas de Texto aprovadas; 

III – Emendas de Propostas aprovadas (até 80 propostas) 

IV – Relação de delegados eleitos para a Etapa Nacional 

Este modelo-base estará disponível no site, e recomenda-se que ele esteja presente em 

anexo ao Texto-base que será distribuído nas etapas municipais e estaduais. Após o encerramento 

da conferência estadual, o Relatório de Sistematização deverá ser preenchido (seguindo o modelo-

base) e enviado para o e-mail: conferencia.juventude@planalto.gov.br ou cadastrado no site: 

www.juventude.gov.br.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:conferencia.juventude@planalto.gov.br
http://www.juventude.gov.br/
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FIQUE ATENTO!!! 

 
ACESSIBILIDADE - É importante averiguar a participação de pessoas com deficiência visual nessas 

etapas, a fim de providenciar o material em formato acessível a esses (material em braile, caractere 

ampliado ou cd em formato acessível). A Comissão Organizadora Nacional disponibiliza um 

documento específico sobre esse tema “Orientações para Garantia de Acessibilidade” que pode ser 

encontrado no site www.conferencia.juventude.gov.br  

 

COMUNICAÇÃO - Além disso, ressaltamos a importância de um bom processo comunicativo que 

registre com rigor todos os momentos importantes da etapa realizada. Os registros são fundamentais 

para uma posterior avaliação histórica do processo e para servir de referência para outras 

conferências de juventude que virão, além de qualquer outra conferência temática ou geracional que 

aconteça no seu estado. Um bom registro também consegue ser sensibilizador e mobilizador de 

outros milhares de jovens que não conseguiram participar da Etapa e também para os que 

participaram se reconhecerem como ativista nesse momento histórico. No site 

www.conferencia.juventude.gov.br você pode encontrar um modelo de “Plano de Comunicação” para 

a Conferência que tem indicação de como fazer uma boa cobertura da etapa da Conferência a ser 

realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.conferencia.juventude.gov.br/
http://www.conferencia.juventude.gov.br/
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este Manual apresentou diversas alternativas metodológicas para a organização dos debates nas 

Conferências Estaduais. Ele não procura abarcar todas as questões, mas trazer orientações gerais e 

rumos possíveis. Certamente haverá situações não previstas neste Manual e que serão tratadas por 

cada Comissão Organizadora em diálogo com o Comitê Executivo e com a Comissão Organizadora 

Nacional. 

 

Esperamos com este Manual e com as próximas atividades suprir todas as necessidades de 

organização das Comissões Organizadoras Estaduais, contribuindo assim para que o processo da 2ª 

Conferência Nacional de Políticas Públicas de Juventude fortaleça, amplie e diversifique o acesso da 

sociedade civil, em especial da juventude, aos mecanismos de participação popular. Bem como 

reforce os compromissos dos governos, em todos os níveis da administração pública (municípios, 

estados e União), com as Políticas Públicas de Juventude. 

 

 

Comissão Organizadora Nacional 

--------------------------- 

Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) 

Conselho Nacional de Juventude (Conjuve) 
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ANEXOS  

 

 
1.Sugestão de instrumental para registro de destaques/emendas nos GTs 

 
 

Parágrafo: _____  Nome: _________________________________________________ 
(  ) Acréscimo ao parágrafo 
(  ) Novo parágrafo de texto 
(  ) Supressão de trecho 
(  ) Supressão total do parágrafo 
(  ) Proposta       (  ) Âmbito Municipal    (   ) Âmbito Estadual   (  ) União 
Emenda:  
 
 
 
 
 

 

 

 
2.Sugestão de instrumental para relatoria dos GTs e Plenária Final 

 
 

RELATORIA DO GT  

 

Eixo: _________________________________________________________________ 
Parágrafo: ________    (  )Aprovado no eixo     (  )Plenária final 
Texto Original:  xxxxxxxxxxx 

Identificação 
do participante 

DESTAQUES Deliberações 

 (  ) Acréscimo ao parágrafo 
(  ) Novo parágrafo  
(  ) Supressão de trecho 
(  ) Supressão total do parágrafo 
(  ) Proposta 

(  ) aprovado no eixo 
(  ) rejeitado no eixo 
(  ) aprovado na plenária final 
(  ) rejeitado na plenária final 

 (  ) Acréscimo ao parágrafo 
(  ) Novo parágrafo  
(  ) Supressão de trecho 
(  ) Supressão total do parágrafo 
(  ) Proposta 

(  ) aprovado no eixo 
(  ) rejeitado no eixo 
(  ) aprovado na plenária final 
(  ) rejeitado na plenária final 

 (  ) Acréscimo ao parágrafo 
(  ) Novo parágrafo  
(  ) Supressão de trecho 
(  ) Supressão total do parágrafo 
(  ) Proposta 

(  ) aprovado no eixo 
(  ) rejeitado no eixo 
(  ) aprovado na plenária final 
(  ) rejeitado na plenária final 

 

 

 



 

 20 

3.Regimento da Etapa Estadual 
 
Itens que devem ser contemplados no Regimento da Etapa Estadual 

 Estrutura da programação; 
 Credenciamento: horário de início e término; 
 Publicização do mapa de delegados credenciados (quem retirou o crachá, identificando 

governo e sociedade civil); 
 Número de delegados que serão eleitos para a Etapa Nacional; 
 Funcionamento dos Grupos de Trabalho (horários, metodologia, aprovação de emendas, etc); 
 Funcionamento da Plenária Final (horários, metodologia, etc); 
 Eleição dos delegados para a Etapa Nacional: 

o Inscrição de candidaturas 
o Divulgação dos candidatos 
o Momento da eleição 
o Divulgação do resultado 

 
           

Modelo de cédula eleitoral 
 
 

2ª Conferência Nacional de Políticas Públicas de Juventude 
 

CÉDULA ELEITORAL  
Etapa Estadual 

 
Orientações para votação:  

 Preencher a cédula com letra legível 

 Podem ser preenchidas a coluna “Número” e/ou “Nome…” 

 
Regras Eleitorais: 

 Cada participante (somente credenciado) vota em até 3 pessoas, de acordo com as seguintes regras: 
o Os três votados devem ser pessoas diferentes; 
o Os três votados não podem ser do mesmo gênero; 
o Os três votados não podem residir no mesmo município;  
o O voto será anulado caso qualquer uma destas condições não for cumprida. 

 Na dúvida, procure o Credenciamento ou algum integrante da Comissão Organizadora Estadual (COE). 
 A lista dos(as) candidatos(as) está disponível no Credenciamento. 

 

Número Nome completo do(a) Candidato(a) 
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5.Modelo de Relatório Final da Etapa Estadual 

 

CONFERÊNCIA NACIONAL DE JUVENTUDE 

RELATÓRIO FINAL DA ETAPA ESTADUAL 

 

Bloco I – Informações Gerais 
 

1. Conferência Estadual de  .                                                                              

2. Informar o local de realização da Conferência:  

Município .                                                                                    

Local: (ex: nome da escola ou do espaço onde aconteceu a conferência):  

Datas .                                          

3. Informar o número estimado de pessoas participantes .                          

4. Informar o número estimado de organizações participantes .                          

5. Dados do responsável pelo preenchimento deste relatório: 

a. Nome completo  .                                                                                                                                               

b. Organização  .                                                                                                                                                  

c. E-mail  .                                                                                                                                                             

d. Telefones (com DDD) .                                                                                                     

 

Bloco II – Emendas ao Texto Aprovadas 

 

Eixo: _________________________________________________________________ 
Parágrafo: ________   
Emenda:  
(   ) Supressiva       (   ) Aditiva       (   ) Substitutiva 
 
Texto Aprovado: 
  

 

Bloco III – Propostas Aprovadas 

 

Colocar uma proposta em cada quadro, repetindo quantas vezes forem necessárias, até no máximo 
80 propostas. 
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Eixo: _________________________________________________________________ 
Parágrafo: ________   
Propostas Aprovada: 
  

 

Bloco IV – Relação dos Delegados Eleitos para a Etapa Nacional 

 

NOME RG CPF TELEFONE EMAIL 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 
 


