EFAD 01/2019 – Equipe Regional de Formação de Adultos

Vila Velha- ES, 07 de março de 2019.

Assunto: Curso Preliminar – Curso de formação de Adultos
Para: Aos Escotistas, Dirigentes Institucionais, Assessores Pessoais de Formação, Pioneiros (as),
Pais e Responsáveis.
Caros Companheiros,
Atendendo às necessidades formativas para a qualificação de adultos voluntários do
Movimento Escoteiro, realizaremos nos dias 06 e 07 de abril de 2019 (Sábado e Domingo) o
Curso Preliminar.
Os interessados deverão procurar o seu Assessor Pessoal de Formação e o Diretor
Presidente da Unidade Local a qual está vinculado, para direcionarem e efetivarem a inscrição
(ficha de inscrição em anexo). Para os interessados que estão iniciando as atividades no
Movimento Escoteiro, deverão seguir as orientações desta circular e buscar tirar as dúvidas no
Escritório Regional.
O Curso Preliminar é o início dos Cursos Sequenciais, de caráter informativo, voltada para
os conceitos, fundamentos e informações gerais, é oferecido logo que o participante se incorpora
ao Movimento Escoteiro. Essa atividade tem também o objetivo de apresentar na prática as
características da fraternidade escoteira (confiança, alegria, compromisso, etc.).
Para participar do Curso o adulto deve atender aos quesitos abaixo.
Lembrando que o não atendimento a estes quesitos poderá, inclusive, impugnar a Inscrição:
● Os Cursistas devem possuir o mínimo de 18 anos na data do curso.
● Os horários de início e término do Curso deverão ser observados por todos os cursistas sob o
risco de não reconhecimento de participação.

SEGUEM AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS RESUMIDAS SOBRE O CURSO:
Linhas

Escotista e Dirigentes

Nível

Preliminar

Cidade, Local,

Cidade – Atílio Vivácqua
Local - EMEB Roque Teles Guimarães
R$ 50,00 – cobrirá: 2 cafés e 2 lanches, deslocamento dos formadores,
despesas administrativas e logísticas.

Investimento
Individual

Despesas Totais
Transporte da equipe de curso
Alimentação cursantes e equipe/Limpeza
Contingência
Certificado
Total

Custo p/pessoa
R$ 11,26
R$ 32,00
R$ 4,74
R$ 2,00
R$ 50,00

Início: 06 de abril de 2019 às 9h
Data do Curso

Término: 07 de abril de 2019 às 15h

Prazo de

Início: 08 de março de 2019

Inscrição

Término: 31 de março de 2019
Mínimo: 15 participantes
Máximo: 32 participantes.

Número de

Se, até o final do prazo de inscrição, a quantidade mínima de um Curso

Inscritos

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.

Só será considerado inscrito aqueles preencherem a ficha de Inscrição (em anexo) e enviar para o
e-mail: espiritosanto@escoteiro.org até o dia 31 de março de 2019.
A Ficha de inscrição deverá estar assinada pelo aluno, Diretor do GE e APF e foto 3x4.
Não será necessária entregar a ficha de inscrição impressa no dia.
A Falta do envio da ficha de inscrição impedirá a participação no Curso Preliminar.
4. Forma de Pagamento
Pagar no dia do curso.

Desistência de participante: a desistência de participação individual será aceita até 03 de abril
de 2019 enviando e-mail para espiritosanto@escoteiro.org. Em caso de dúvidas, entrar em
contato com o escritório regional pelo e-mail espiritosanto@escoteiro.org.
Observações
As fichas devem ter todos os campos preenchidos, exceto onde estiver com a cor cinza.
O Certificado de participação será entregue após a conclusão do relatório final de pelo
Diretor de curso.
Uso de imagem: Autorizo a União dos Escoteiros do Brasil (UEB) EM TODOS OS SEUS NÍVEIS,
sociedade civil sem fins lucrativos, declarada de Utilidade Pública Federal, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 33.788.431/0001-13, com sede na Rua Coronel Dulcídio, bairro Água Verde, Curitiba PR, CEP 80.250-100, a utilizar-se das imagens e voz minha, ou daquele que represento ou assisto,
captadas durante atividades escoteiras, ou a elas relacionadas, para a edição de filmes e fotos
divulgando o Movimento Escoteiro e materiais educativos, conforme previsto no artigo 42°
parágrafo 11 do Estatuto da UEB.
PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS: os representantes da Diretoria Regional UEB-ES, em
conjunto com os membros da Comissão Organizadora, decidirão quanto a procedimentos não
previstos no presente documento.
A formação de cada adulto no Movimento Escoteiro transcende o conhecimento institucional e
passa a refletir em sua vida pessoal e profissional. Esperamos vocês no Curso.
SEMPRE ALERTA PARA SERVIR
DCIM Leonardo Vilar Costa
Diretor Regional
Gestor da Formação de Adultos

