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1. COMO USAR 

1.1. Como criar uma conta? 

Para criar uma conta, basta entrar no site discuto.io e inserir o e-mail de cadastro em “Try 

for free now”. 
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Depois, você será redirecionado a uma página para que seja criado o usuário do Clã. 

 

 

O site exige que todas as senhas tenham, pelo menos: 

 Um símbolo (Ex.: !; #; @); 

 Uma letra maiúscula; e 

 Um número. 

Todos os usuários devem seguir o seguinte padrão, para garantir a participação de apenas 

Clãs Pioneiros do estado de São Paulo: 

Nome do Clã + Numeral da UEL 

Exemplo: ClaKwarip241 

Em casos de Clã com nome muito longo, não existe problema nenhum em abreviar pelas 

iniciais.  

Exemplo: Clã Chefe Alvim Roberto Da Costa + 147 torna-se ClaCARdP147 
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A seguir, vá até o seu e-mail e clique no link de confirmação da conta. 
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Ao clicar no link, você será redirecionado a uma página do discuto.io! Pronto, a conta do seu 

Clã está ativa. 

 

1.2. Como entrar na discussão? 

Clicando no link disponibilizado na página da Comissão Regional Pioneira no Facebook. E 

então, clicando em “Follow discussion”, já no discuto.io. 
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1.3. Como fazer um comentário? 

Cada artigo tem um “add comment” próximo a ele. Basta clicar para que a caixa de 

comentários apareça, então, digitar sua opinião e apertar “enter”. É possível adicionar o 

comentário e anexar arquivos de várias extensões. 
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1.4. Como dar like/dislike?  

Os likes e dislikes servem para indicar apoio ou não aos artigos e também aos comentários. 

Basta clicar no símbolo referente a sua opinião. 

 

1.5. Como garantir que apenas pioneiros estão participando? 

Os votos e comentários devem ser feitos por Clã Pioneiro e só serão considerados comentários 

cujo usuário esteja no padrão. 
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2. FASE DE DISCUSSÕES 

2.1. O que acontece se um Clã não se manifestar? 

Os regulamentos, a ferramenta e o debate foram incansavelmente divulgados. Cabe a cada 

clã, internamente, decidir se existe o interesse em manifestar-se ou não.  

2.2. O que significa o like? E o dislike? 

Como acontece em Assembleia, o like equivale a apoio ao comentário. O dislike manifesta a 

posição contrária do Clã ao comentário. 

2.3. Em caso de dislike, é preciso justificá-lo? 

Aplicando esse cenário numa situação de Assembleia, durante uma votação, nenhum dos clãs 

é obrigado a justificar seu voto. Da mesma forma, ninguém precisa comentar por que discorda 

(ou concorda) de algum comentário. Caso queira fazer, será muito apreciado, uma vez que 

cada opinião é preciosa, mas ninguém deve se sentir obrigado a tal. 

2.4. Como Mestres acompanham a discussão? 

Da mesma forma que na Assembleia, num papel de observador. Apenas clicando no link da 

discussão (disponível através da página da Comissão Regional Pioneira no Facebook) já é 

possível acompanha-la de forma integral, pois a discussão criada no site discuto.io é 

integralmente pública.  

Ainda assim, todos os Mestres podem, também, se quiserem, criar um usuário, seguindo o 

padrão abaixo: 

Mestre + Nome do Clã + Numeral da UEL 

Exemplo: MestreKwarip241 

Para saber como criar o seu usuário, basta visitar o primeiro capítulo deste manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


