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Circular nº 06/2017 – Equipe Regional de Formação de Adultos 

 

    Vila Velha- ES, 15 de março de 2017. 

 

Assunto: Módulo de Assessores Pessoais de Formação – Curso de formação de Adultos 

Para: Aos Escotistas, Dirigentes Institucionais, Assessores Pessoais de Formação,  

 

 

1.  APRESENTAÇÃO 

Atendendo o objetivo de aperfeiçoar a Formação dos Adultos no Estado, estaremos realizando em 

Aracruz, ES, o Módulo de Assessores Pessoais de Formação no dia 26 de março de 2017, domingo. Os 

senhores Diretores Presidentes deverão inscrever seus Escotistas e Dirigentes ensejando a melhoria 

contínua do trabalho desses e a potencialização da Formação dos Membros Adultos nos seus respectivos 

Grupos Escoteiros, o que gerará uma melhor abordagem educacional para as crianças e jovens e uma 

melhoria da Administração dos Grupos Escoteiros. A inscrição neste Curso depende única e exclusivamente 

da autorização do Diretor-Presidente do Grupo. 

MÓDULO DE APF 2015 

DATA 26 de março de 2017 

LOCAL Shopping Oriundi - Mapa 

Av. Florestal, 555, Aracruz, ES - CEP 29190-000 

HORÁRIO Inicio: 9h 

Término: 15h 

INVESTIMENTO R$ 22,00 

INSCRIÇÕES Até o dia 23 de março de 2016 (quinta-feira) 

https://goo.gl/maps/PRwkkWfzCGp
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PARTICIPANTES Possuir Nível Básico de Formação na linha em que irá atuar como 

Assessor Pessoal de Formação. 

ALIMENTAÇÃO Por conta de cada participante - lanche e almoço 

  

2. ORIENTAÇÕES 

Lembramos que existem alguns detalhes sobre esse O Módulo. O não atendimento aos quesitos abaixo 

poderá, inclusive, impugnar a Inscrição: 

 

● É imprescindível que o aluno esteja devidamente registrado para o ano de 2017 (válido o registro 

de 2016). 

● Os horários de início e término do Módulo em cada dia deverão ser observados por todos os 

alunos, sob o risco de não reconhecimento de participação. O Módulo se iniciará às 08h00 e terminará às 

15h00 do dia 26 de março, domingo.  

● Esse Módulo será realizado em regime aberto, isso é, cada aluno será responsável pelo seu 

pernoite e com a obrigação de cumprir com os horários iniciais do Módulo até o Diretor declarar o Módulo 

como encerrado, sob pena de não reconhecimento de participação. 

● Esse Módulo não gera reprovação, porém, não serão reconhecidas as participações de alunos que 

não estiverem presentes integralmente ou se atrasarem para o início de qualquer Seção. Também não 

serão considerados aprovados aqueles que se retirarem do Módulo antes do horário previsto de término 

do Módulo ou de uma Seção e os que não trabalharem com afinco nas tarefas passadas, o que será 

observado pela Equipe de Formação. 

● Também está sujeitos ao não reconhecimento àqueles que se inscreverem preenchendo as fichas 

de Inscrição de forma irregular, com informações errôneas ou em branco, sem assinaturas nos campos 

devidos e sem fotografia. 

  

3. PARTICIPAÇÃO 

3.1 - Responsabilidade, Coordenação e Organização do evento: A realização do evento é da União dos 

Escoteiros do Brasil – Região do Espírito Santo (UEB-ES). A Atividade será organizado pelo 25º ES Grupo 
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Escoteiro Jequitibá. 

3.2 - Participantes: o evento é destinado a membros adultos que possuir o nível básico de formação na 

linha em que irá atuar como Assessor Pessoal de Formação. 

3.3 - Inscrição de associados dos Escoteiros do Brasil no evento: somente poderão ser efetuadas pelo 

Sigue. 

  

Investimento: o valor investido no Módulo de APF será conforme a especificação na tabela abaixo. 

Tabela de Pagamentos, Descontos e Prazos. 

Parcelas Vencimento Parcelas Valor da Parcela Valor Total 

1ª 23/03/2017 1 22,00 22,00 

  

Inscrições até o dia 23 de março de 2017 (quinta-feira) 

  

QUORUM MÍNIMO: 8 PARTICIPANTES 

   

A Taxa cobrirá os seguintes custos/despesas: 

● 1 Certificado de participação no evento. 

 

Organização do evento: encargos administrativos do evento; taxas e custos bancários referentes à 

cobrança de boletos bancários; materiais de escritório necessários à organização; viagens e estadias para 

organização do MÓDULO; aquisição de medicamentos para uso pela equipe de saúde; etc. 

 

Desistência de participante: Independente do motivo da desistência, não haverá devolução da taxa de 

participação. Em caso de dúvidas, entrar em contato com o escritório regional pelo e-mail 

espiritosanto@escoteiro.org.  

Uso de imagem: a UEB-ES poderá utilizar imagens dos participantes sem qualquer restrição. 

  

PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS: os representantes da Diretoria Regional UEB-ES, em conjunto com os 
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membros da Comissão Organizadora, decidirão quanto a procedimentos não previstos no presente 

documento. 

  

Vila Velha – ES, 15 de março de 2017. 

  

 

DCIM Luciano Antonio Rodrigues 

Diretor Presidente 

Diretor do Módulo de Atividades ao Ar Livre 

 

 

Informações: 

Escritório Regional – Luiz Severino 

(27) 3328 1387/ (27) 99758-2263 (Seg – Sex: Das 12h às 18h) 

espiritosanto@escoteiro.org  

 

 

 

 

mailto:espiritosanto@escoteiro.org

