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Os fóruns virtuais pretendem abranger as três regiões das Américas; por isso, contar-se-

ia com a participação de crianças e adolescentes da Rede de Correspondentes Infantis e 

Adolescentes (Rede CORIA), grupos organizados e conselhos consultivos de crianças e 

adolescentes das Américas. Neste sentido, os fóruns virtuais foram pensados em um 

Fórum Centro (ao qual se somam o México e a República Dominicana), um Fórum Norte-

Caribe (de fala inglesa), e um Fórum Sul (com os países sul-americanos). Eis, pois, que a 

metodologia que se propõe doravante foi pensada em 3 fases: 

 

 

FASE I 
ANTES 

Ficha informativa da plataforma, convite para os fóruns virtuais, e documentos de 

trabalho 1 e 2. 

- Documento síntese dos Fóruns I e II – Doc. 1 

- Documento de proposta metodológica – Doc. 2 

- Inscrição até 48 horas antes. 

- Àqueles quem não puderem se conectar (participar do fórum que lhes 

corresponder), sugerimos encaminhar suas respostas até 48 horas antes 

pelo correio eletrônico. 

FASE II 
DURANTE 

Desenvolvimento dos fóruns virtuais: 

- Desenvolvimento de fóruns virtuais em datas previstas. 

- Redação de sínteses do que foi pactuado em cada fórum.  

FASE III 
DEPOIS 

Uma vez concluídos os fóruns virtuais 

- O IIN enviaria uma síntese redigida, 72 horas depois de finalizado o fórum 

centro, norte e sul, respectivamente, obtendo 3 documentos de síntese, 

que incluiria uma relação daqueles que participaram. 

- Validação dos documentos. 

- Documento final de fóruns virtuais (recolhe o que foi trabalhado nos três 

fóruns virtuais). 

 



 
 

 
  
 

3 

 

OBJETIVOS: 

• Promover a participação de crianças e adolescentes que integram os Conselhos 

Consultivos e grupos organizados nas Américas numa instancia do IIN-OEA 

• Acompanhar as recomendações do primeiro e segundo Fóruns Pan-americanos. 

• Gerar espaços de reflexão que recolham a opinião, recomendações e 

compromissos das crianças e adolescentes acerca dos temas que o Terceiro 

Fórum Pan-americano abordará.  

• Redigir documento que sintetize as contribuições produzidas nos fóruns virtuais. 

 

 

 

1. Plataforma: Para os fóruns virtuais será empregada a plataforma Zoom. Caso 

seja a primeira vez a conectar-se por meio desta plataforma, sugerimos assistir 

ao seguinte tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=rGBcqtYfGxY 

 

2. Convite aos fóruns virtuais: O convite seria enviado em 17 de junho junto com 

os documentos de síntese dos Fóruns I e II, e Proposta metodológica. 

 

3. Como participar? 

 

a. No dia em que o fórum é realizado, para você participar do fórum virtual 

que te corresponder (centro, norte ou sul), é preciso se inscrever 48 

horas antes, enviando a seguinte informação para o e-mail: 

tercerforopanamericano@gmail.com 

 

 

 

 

b. Caso você não possa participar do fórum virtual, pode enviar os 

comentários trabalhados por seu grupo organizado ou conselho 

consultivo para o e-mail tercerforopanamericano@gmail.com até 48 

horas antes, isto é: o domingo prévio ao fórum às 00:00 horas do Uruguai.  

 

FASE 1 - ANTES 

Nomes e sobrenomes: 

País: 

Correio eletrônico: 

Grupo organizado ou Conselho Consultivo (assinale a qual você pertence): 

https://www.youtube.com/watch?v=rGBcqtYfGxY
mailto:tercerforopanamericano@gmail.com
mailto:tercerforopanamericano@gmail.com
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4. Sobre as funções e tarefas para os fóruns virtuais1: Se bem estas instancias 

estejam focadas em promover a participação de crianças e adolescentes das 

Américas, consideramos importante que as instâncias de coordenação, 

observação, síntese e registro seja desenvolvida pelos adultos, a partir da escuta 

da opinião das crianças e adolescentes. Neste sentido, cada fórum virtual 

contaria com: 

 

FÓRUM CENTRO FÓRUM NORTE - CARIBE FÓRUM SUL 

Coordenação geral: IIN  

Coordenação/moderação 

do fórum: Técnico com 

experiência em temas de 

participação do grupo de 

ligações de participação 

infantil e adolescente 

(membro dos 

Conversatórios de Ligações 

de Participação Infantil e 

Adolescente (CEPIA)) do IIN.  

Síntese: Adulto referente do 

correspondente infantil 

adolescente (ARCO) do IIN. 

Registro: Assessor/a do 

Grupo Regional de 

Assessores em Participação 

Infantil Adolescente 

(GRAPIA) do IIN. 

Coordenação geral: IIN  

Coordenação/moderação do 

fórum: Técnico com 

experiência em temas de 

participação do grupo de 

ligações de participação infantil 

e adolescente (membro dos 

Conversatórios de Ligações de 

Participação Infantil e 

Adolescente (CEPIA)) do IIN.  

Síntese: Adulto referente do 

correspondente infantil 

adolescente (ARCO) do IIN. 

Registro: Assessor/a do Grupo 

Regional de Assessores em 

Participação Infantil 

Adolescente (GRAPIA) do IIN. 

Coordenação geral: IIN  

Coordenação/moderação do 

fórum: Técnico com 

experiência em temas de 

participação do grupo de 

ligações de participação 

infantil e adolescente 

(membro dos Conversatórios 

de Ligações de Participação 

Infantil e Adolescente 

(CEPIA)) do IIN.  

Síntese: Adulto referente do 

correspondente infantil 

adolescente (ARCO) do IIN. 

Registro: Assessor/a do 

Grupo Regional de Assessores 

em Participação Infantil 

Adolescente (GRAPIA) do IIN. 

*Os membros do Comitê Assessor e Consultivo do III Fórum podem participar 

dos fóruns virtuais em caráter de observadores. 

 

5. Insumos: Junto com este documento de proposta metodológica para os fóruns 

virtuais, contamos com o: 

 

✓ Documento síntese dos fóruns I e II: Este documento tem por objeto 

compartilhar uma síntese das recomendações trabalhadas nos Fóruns Pan-

americanos de crianças e adolescentes I e II, na medida em que facilite 

                                                           
1 Ver em anexo a descrição de papéis e funções da equipe para os fóruns virtuais 
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identificar os temas abordados pelas delegações de crianças e adolescentes 

dos países participantes. 

Bem assim, conta com perguntas disparadoras que promovam a reflexão e 

opinião em torno ao que foi avançado e a futuros desafios. Este documento de 

trabalho conta com o seguinte roteiro: 

 

▪ O rascunho do documento de trabalho será compartilhado com o Comitê 

Assessor do Fórum em 17 de maio.  

▪ Em 25 de maio, em reunião (videoconferência previamente coordenada), 

serão recebidos os comentários ao documento de trabalho. 

▪ Em 31 de maio conclui o prazo para a entrega de comentários. 

▪ Segunda-feira 17 de junho será enviado o documento de trabalho para o 

fórum virtual, aos grupos organizados, CORIA, etc., junto com a proposta 

metodológica para o fórum virtual (em espanhol, inglês e português). 

 

 

 

 

 

- No fórum virtual, o  IIN informará acerca dos participantes inscritos e sobre 

aqueles que tiverem enviado suas respostas via correio eletrônico, bem como 

una síntese das respostas e opiniões obtidas, dos participantes inscritos 

devidamente e das ausências. 

- Durante ó fórum, trabalhar-se-á com base nas respostas, comentários e opiniões 

do documento síntese das recomendações dos fóruns 1 e 2, compartilhadas e 

trabalhadas pelos participantes previamente.  

- Lembre-se de que as perguntas do documento síntese se referiam a: 

 

 

 

-  

 

 

FASE  2 - DURANTE 

Perguntas em dois blocos 

I. Perguntas referidas às recomendações dos Fóruns I e II 

II. Perguntas referidas a serem trabalhadas durante o Fórum III 
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- Concluir-se-ia com uma síntese redigida que contemple as ideias centrais do que 

foi exposto, que seria colocada à consideração dos participantes, concluindo-se 

com a sua aprovação.  

Para o desenvolvimento dos fóruns virtuais, leve em conta o seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Será compartilhada uma listagem dos participantes do fórum virtual 

(incluindo aqueles que se conectaram e aqueles que não puderam se 

conectar mas enviaram seus comentários).  

▪ O IIN estará enviando uma síntese redigida, 72 horas depois da finalização do 

fórum centro, norte e sul, respectivamente, obtendo 3 documentos de 

síntese. 

▪ Estes documentos serão enviados às crianças e adolescentes participantes, 

que teriam uma semana para validar os documentos. 

▪ Uma vez que forem validados os 3 documentos, em 16 de agosto o IIN 

redigirá uma síntese dos fóruns virtuais em nível regional, traduzida para o 

espanhol, inglês e português. 

 

 

 

 

FASE 3 

- Leve em conta que a duração dos fóruns será de entre uma e duas horas, 

aproximadamente. 

- Será dada a palavra preferivelmente em ordem alfabética do país. 

- Seja paciente com os participantes que tiverem outros ritmos de comunicação, quer por 

excesso de comunicação, quer por sua falta. 

- Leve em conta que participarão membros de vários países, e que as diferenças 

culturais geram diferenças nos estilos de comunicação. 

- Evite enviar mensagens ou intervenções muito extensas; procu resumir as ideias em 

poucas orações claras e concisas. 
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ANEXO: PAPÉIS E FUNÇÕES PARA OS FÓRUNS VIRTUAIS 

 

 

• Apresentação de: 

✓ Instância: enquadramento                                              

✓ Participantes 

✓ Moderador, registro e síntese 

• Intervir para facilitar o atendimento dos objetivos dos Fóruns. 

 

 

• Dar leitura às  perguntas do documento síntese das recomendações dos fóruns 1 e 2. 

• Ler as respostas daqueles que não se conectaram 

• Outorgar a palavra 

• Moderar os tempos de exposição (sugerem-se exposições de entre 2 e 3 minutos) 

• Sobre o final do Fórum Virtual, pôr à consideração a síntese proposta pelo ARCO. 

(Validação) 

 

 

• Expor as respostas, comentários e opiniões do documento síntese das recomendações 

dos fóruns 1 e 2 trabalhadas previamente. 

• Participar da troca de opiniões durante o desenvolvimento da atividade. 

• Respeitar os tempos pactuados para as intervenções. 

 

 

• Localizar as ideias centrais compartilhadas durante o fórum. 

• Pôr à consideração dos/das participantes uma síntese do que foi trabalhado para sua 

validação. 

• Uma vez finalizado o Fórum, disponibilizar ao encarregado do registro a síntese validada. 

 

 

• Redigir documento que recolha os conceitos centrais assinalados pelos participantes e 

a contribuição do ARCO. 

COORDENAÇÃO GERAL:  IIN- OEA 

MODERADOR: CEPIA 

PARTICIPANTES crianças e adolescentes: 

SÍNTESE: ARCO 

REGISTRO: GRAPIA 
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Equipe coordenadora IIN-OEA:           Equipe coordenadora ICBF: 

Luis Albernaz        Olger Forero 
Dulce Castillo       Hernán Cárdenas 
Teresita Poblete      Nadia Rivera 
Daniela Tupayachi 
 
 

Integrantes do Comitê Assessor do III Fórum: 

Viviana Limpia (UNICEF) 
María Villar Guhl (UNICEF) 

María Inés Cuadros (Aldeas Infantiles) 
Alejandro Ruiz (Aldeas Infantiles) 

Ángel Gonzáles, representante del Grupo Regional Asesor de Participación Infantil 
Adolescente del IIN. 

Yhojan Rojas, representante del Grupo Regional Asesor de Participación Infantil 
Adolescente del IIN. 

María Camila Guerrero, asesora invitada por el Grupo Regional Asesor de 
Participación Infantil Adolescente del IIN. 

Santiago Cardona (CACNNA) 
Lizeth Albarracín (CACNNA) 

Karen Patiño (CACNNA)  
Isabella Gómez (CACNNA) 
Brayan Narvaez (CACNNA) 
Karen Tatiana (CACNNA) 

Cristian Fabián Lara (CACNNA) 
Simón Felipe Leiva (CACNNA) 

 

Área de Comunicação– IIN: 
Ingrid Quevedo 
 
Desenho– IIN: 

Sara Cardoso 

 

 
 

EQUIPE DE TRABALHO: 

:  


