
Art. 1° Os trabalhos da Assembleia do XX SulPET serão dirigidos por uma mesa moderadora composta 
de, em ordem hierárquica: um presidente, um vice-presidente, um secretário, dois redatores e auxiliares 
necessários.

§ 1º Caso a plenária considere o presidente em exercício inapto para a moderação dos trabalhos, esta 
deverá solicitar sua substituição por, em sequência: vice-presidente, secretário, primeiro redator e 
segundo redator. Persistindo a insatisfação, abrir-se-á a apresentação de candidaturas à presidência pela 
plenária;

§ 2º Os membros da mesa poderão, em qualquer caso, solicitar o seu afastamento permanente ou 
temporário ao presidente em exercício, sendo a sua função assumida pelo membro seguinte na ordem 
hierárquica da mesa;

§ 3º Todas as deliberações aprovadas devem observar a maioria simples dos presentes na assembleia no 
momento da votação.

Art. 2º A mesa reserva a si os seguintes direitos:
I – solicitar o encerramento de falas que ultrapassarem o limite temporal estabelecido em regimento;
II – apontar imprecisões no texto em discussão;
III – solicitar encerramento ou extensão da duração da Assembleia Final, observada a aprovação da 
plenária;
IV – convocar regime de votação;
V – prestar esclarecimentos solicitados pela plenária ou solicitar que estes sejam prestados por outro 
que julgar competente.

Art. 3° A duração ordinária dos trabalhos da Assembleia Final será de sete horas e meia.

§ 1º Tal duração poderá ser estendida em intervalos de uma hora, desde que aprovados pela plenária;

§ 2º A Assembleia Final possui, em sua programação, pausas para co�ee-break, sendo que essas pausas 
possuem duração de trinta minutos e podem ser convocadas a qualquer momento pela presidência da 
mesa.

Art. 4° Quando uma proposição estiver em debate, a palavra somente será concedida, para discuti-la, a 
quem se inscrever na �la de oradores, respeitando a ordem cronológica de solicitações e o número 
máximo de 5 (cinco) inscrições para a proposição.

§ 1º A inscrição é caracterizada pela manifestação do participante através de seu posicionamento 
apresentando seu crachá de inscrição do evento;

§ 2º A de�nição da ordem de inscrições se dará através do julgamento visual efetuado pelos membros 
auxiliares da comissão organizadora;

§ 3º Encerradas as falas permitidas por regimento, a mesa poderá consultar a assembleia para que, em 
caso de não esclarecimento, sejam reabertas as inscrições, sempre em sessões de 3 (três) falas.

Art. 5° As questões de ordem e esclarecimento têm precedência sobre as inscrições de fala de opinião, 
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se apreciadas pela mesa moderadora, cabendo recurso à assembleia;

§ 1º Na fase de discussões serão aceitas questões de ordem e esclarecimento;

§ 2º Após convocado o regime de votação só serão aceitas questões de ordem.

Art. 6° Para a discussão de cada matéria, um período de tempo compatível com o atendimento da 
discussão de todas as matérias e o prazo de duração para o funcionamento da Assembleia Final será 
estabelecido pelos membros da mesa.

§ 1º Somente serão apreciadas as propostas feitas por escrito à mesa;

§ 2º A assembleia poderá deliberar, a qualquer momento, sobre a prorrogação ou encerramento das 
discussões, atendidas as inscrições feitas antes da decisão;

§ 3º A deliberação de prorrogação de uma discussão deve apontar o momento em que esta deverá ser 
retomada.

Art. 7° As discussões e votações têm o seguinte procedimento:
I - fase de discussão e de proposições: com tempo de 3 (três) minutos, improrrogáveis, para cada 
inscrição;
II - fase de votação: por meio de levantamento do crachá, de acordo com o encaminhamento dado pela 
mesa moderadora, com aprovação da Assembleia.
§ 1º Só serão apreciadas e deliberadas nas plenárias as seguintes propostas, na ordem dos trabalhos:
I - Destaques dos trabalhos cientí�cos
II – Apresentação de comunicação da CENAPET
III – Eleição dos representantes regionais no Conselho da CENAPET
IV – Deliberação sobre a sede do XXI SulPET.
V – Moções e Cartas;
VI – Apreciação dos encaminhamentos dos Grupos de Trabalho;
VII – Apreciação dos encaminhamentos do Encontro de Tutores;
VIII – Apreciação dos encaminhamentos do Encontro de Discentes;

§ 2º A votação obedecerá ao seguinte protocolo: iniciar-se-á votando a aprovação ou rejeição da 
proposta original. Caso esta seja aprovada, o item se encerra; caso contrário, o regime de votação 
prossegue com a votação concorrente das demais propostas sugeridas pela plenária entre si.

§ 3º Os encaminhamentos de cada um dos Grupos de Discussão e Trabalho, do Encontro de Tutores e do 
Encontro de Discentes serão apreciados em bloco e será permitido à plenária de�nir destaques. Os 
encaminhamentos não destacados serão votados em bloco. Os encaminhamentos destacados serão 
apreciados e votados individualmente.

Art. 8° As contagens de votos na assembleia serão coordenadas pela mesa moderadora.

§ 1º O resultado será obtido, sempre que possível, por contraste de votos;

§ 2º A critério da mesa moderadora, poderão ser realizadas contagens de votos, através de 

procedimento previamente preparado.

Art. 9° Só serão aceitas declarações de voto daqueles que se abstiveram no momento da votação.

§ 1º Das declarações de  voto, só constarão da ata �nal aquelas apresentadas por escrito à mesa 
moderadora;

§ 2º Não cabe declaração de voto em votação referente a propostas de encaminhamento.

Art. 10º Os casos omissos neste regimento serão solucionados pela mesa moderadora, cabendo 
consulta à plenária da Assembleia Final por meio de votação.

Art. 11º Este regimento entrará em vigor a partir de sua aprovação pela plenária votante da Assembleia 
Final do XX SulPET.
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