Circular nº 13/2017 – Equipe Regional de Formação de Adultos
Vila Velha- ES, 30 de maio de 2017.
Assunto: Curso Avançado – Linhas Escotista e Dirigente Institucional
Para: Aos Escotistas, Dirigentes Institucionais, Assessores Pessoais de Formação.
Caros Companheiros,
Atendendo às necessidades formativas para qualificação de escotistas e
dirigentes, informamos que realizaremos nos dias 7, 8, 9 e 10 de setembro de 2017 o
Curso Avançado nas linhas Escotista e Dirigente Institucional, no município de
Linhares – ES.
O curso possui o objetivo de consolidar a qualificação do adulto para o pleno
desempenho de todas as atribuições como dirigente institucional e escotista.
Para participar do curso o adulto deve atender aos quesitos enumerados,
lembrando que o não atendimento a estes quesitos poderá ocasionar a impugnação da
inscrição:
1.

Possuir o nível básico na linha de atuação na data do curso.

2.

Realizar as tarefas prévias com o auxílio do assessor pessoal de formação que

deverá expedir a indicação para o curso.
3.

Ser autorizado pelo diretor-presidente da unidade escoteira local que estiver

vinculado.
4.

Preencher a ficha de inscrição corretamente, com todas as assinaturas, dados e

documentos requeridos.
São motivos que podem ocasionar a reprovação:
1. Não respeitar os horários de início e término do curso.
2. Não estar presente integralmente ou se atrasar para o início de qualquer seção de
formação.
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3. Não demonstrar durante o curso um desempenho favorável, deixando de
participar ativamente das seções.
4. Não demonstrar companheirismo com os demais.
5. Demonstrar falta de conhecimento sobre as tarefas prévias do curso.
1. Os cursantes deverão cumprir as seguintes tarefas prévias:
LINHA DIRIGENTE INSTITUCIONAL
Ler e discutir com o APF:
• Apostila do Curso
• Livro 250 milhões de Escoteiros
• Livreto – Escotismo e comunidade
LINHA ESCOTISTA
Ler e discutir com o APF:
• Apostila do Curso
• Manual do escotista do ramo (leitura integral) - Loja escoteira
• Características essenciais do Movimento Escoteiro
SUGESTÃO DE LEITURA
• Livro 250 milhões de escoteiros
O Cursante deverá enviar os documentos para: espiritosanto@escoteiro.org até
7 de agosto de 2017.
➔ Plano de Pessoal de Formação (PPF)
➔ Acompanhamento pessoal linha dirigente institucional nível avançado
➔ Acompanhamento pessoal linha escotista nível avançado
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3. INFORMAÇÕES TÉCNICAS RESUMIDAS SOBRE O CURSO
Linhas

Dirigente institucional e Escotista

Nível

Avançado

Diretores

Dirigente Institucional - DCIM Luciano Rodrigues
Escotista - DCIM Leonardo Vilar Costa

Coordenador

DCB Luiz Severino Neto

Local

Fazenda Experimental Incaper
BR 101, S/N, Km 151 – Mapa.

Investimento

Plano

Parcela

Valor

Vencimento

Total

1

3

R$ 117,00

30/06

R$ 351,00

2

2

R$ 187,50

30/07

R$ 375,00

3

1

R$ 400,00

15/08

R$ 400,00

Individual

O valor investido cobrirá alimentação completa, atividades
externas,

encargos

administrativos

do

evento;

materiais

necessários à organização; viagens e estadias para organização do
CURSO AVANÇADO; aquisição de medicamentos para uso pela
equipe de saúde; etc.
Início: 6 de setembro de 2017 às 19h
Data do Curso

Término: 10 de setembro de 2017 às 15h

Prazo de

Início: 1 de junho de 2017

Inscrição

Término: 7 de agosto de 2017

Número de

Mínimo: 20 participantes.
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Inscritos

Máximo: 64 participantes.
Se, até o final do prazo de inscrição, a quantidade mínima de um
curso não tiver sido atingida, esse será CANCELADO. Se, dentro
do prazo de inscrição, o número máximo de inscritos tiver sido
atingido, o diretor de curso ENCERRARÁ as inscrições.

PERNOITE
Acampamento para as duas linhas de formação. Orientações (material individual, barraca,
saco de dormir, etc.) no livro Padrões de atividades escoteiras.
ALIMENTAÇÃO
Incluída na taxa do participante.
REGIME DO CURSO
Esse curso é fechado e em regime integral, exigindo-se o pernoite e a realização das
refeições no local do curso.
4. PARTICIPAÇÃO
4.1 - Responsabilidade, coordenação e organização do evento: A realização do evento
é da União dos Escoteiros do Brasil – Região do Espírito Santo (UEB-ES).
4.2 - Participantes: o evento é destinado a dirigentes institucionais e escotistas com
nível básico concluído.
4.3 - Inscrição de associados dos Escoteiros do Brasil no evento: efetuadas
exclusivamente pelo link: http://sigue.escoteiros.org.br/sigue/
4.4 - Substituição de inscritos: O participante poderá transferir sua inscrição, sem
qualquer prejuízo, até o dia 15 de agosto de 2017, sempre via Sigue, com a anuência dos
dois interessados, bastando ambos estarem com registro e as prestações em dia.
4.5 - Desistência de participante: a desistência de participação individual será aceita
até 15 de agosto de 2017 pelo
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Sigue, implicando, independente de motivo, na devolução de 70% (setenta por cento) dos
valores pagos, sem direito a atualização - a retenção de 30% (trinta por cento) do valor
pago trata-se de multa destinada à cobertura de despesas administrativas relativas ao
evento. Em caso de dúvidas, entrar em contato com o escritório regional pelo e-mail
espiritosanto@escoteiro.org. Após 15 de agosto de 2017 não será devolvido nenhum
valor.
4.5 - Uso de imagem: a UEB-ES poderá utilizar imagens dos participantes sem qualquer
restrição.

Contatos
Diretor do curso

Leonardo Vilar Costa
vicepresidente@escoteiro.org
Luciano Antonio Rodrigues
presidente@escoteiro.org

Coordenador do

Luiz Severino Neto

Curso

espiritosanto@escoteiro.org

A formação de cada adulto no Movimento Escoteiro transcende o conhecimento
institucional e passa a refletir em sua vida pessoal e profissional. Esperamos você no
curso.
SEMPRE ALERTA
Luciano Antonio Rodrigues
Diretor-presidente – Escoteiros do Brasil – ES
Registro UEB 173504-7
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