
Prezado(a) Companheiro(a),

A Diretoria Regional através da Equipe Regional de Educação à Distância, abre inscrição para o Curso
de Tutoria em EaD com o objetivo de atuar na educação a distância, na função de tutores ou
coordenadores de cursos. 

O objetivo do curso é proporcionar o desenvolvimento das habilidades associadas à função de
tutoria, tais como, familiaridade com as ferramentas tecnológicas, habilidades de motivação e
desenvolvimento de trabalho assincrônico, via chats, acompanhamento de cursistas a distância e
supervisão do desenvolvimento do trabalho do curso.

PARTICIPAÇÃO

Público Alvo: Ter concluído o Nível Avançado (IM) ou ter participado do Curso Avançado. Estar com
registro ativo.
                          
TAXA DO EVENTO

A taxa de inscrição é no valor de R$ 25,00

Os recursos arrecadados com o valor das inscrições serão aplicados na manutenção do Campo Escola
Virtual dos Escoteiros do Brasil Região do Espírito Santo. 

Orientação de pagamento

Os inscritos serão contatados através de um e-mail contendo as instruções de pagamento da taxa de
inscrição. 

A partir da data do recebimento do e-mail os inscritos terão três dias úteis para realizarem o
pagamento da taxa de inscrição e enviarem o comprovante de depósito conforme instruções
enviadas por e-mail. Vencido o prazo, os inscritos que não pagarem a taxa serão
automaticamente retirados da lista de inscritos e a vaga será cedida para outro interessado.
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Máximo de 24 vagas (1 turma) e mínimo de 15 vagas;

Campo Escola Virtual - https://www.escoteirosead.org.br/ 
Paxtu administrativo - https://paxtu.escoteiros.org.br/paxtu/
Meu Paxtu - https://paxtu.escoteiros.org.br/meupaxtu/
Site Região Espírito Santo - http://escoteiro.org/

Desistência de participante: a desistência de participação individual será aceita até 13 de
novembro de 2021 pelo Paxtu, 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 a cobertura de despesas
administrativas relativas ao evento. Em caso de dúvidas, entrar em contato com o escritório
regional pelo e-mail espiritosanto@escoteiro.org.

Inscrições

As inscrições deverão ser realizadas até o dia 10/11/2021:

NÚMERO DE VAGAS

WEBCONFERÊNCIA

Haverá duas Webconferências. As datas serão informadas no boletim 2.

DIREÇÃO

IM Sandra Fiorio

USO DE IMAGEM

Os participantes do evento cedem à União dos Escoteiros do Brasil o direito de uso de imagens, na
forma de fotografias ou filmagens realizadas ao longo do evento, para fins de promoção do Escotismo
no Brasil. Com isso, a União dos Escoteiros do Brasil passa a ter direito sobre o uso dessas imagens
em materiais gráficos e digitais em suas produções, seja o material destinado aos próprios escoteiros,
seja material promocional voltado à divulgação do Movimento Escoteiro.

PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS

A coordenação do Curso decidirá quanto a procedimentos não previstos no presente documento ou
qualquer excepcionalidade.
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Junior Pereira Almeida
Diretor Campo Escola Virtual UEBES

Ana Beatriz Lima da Silva
Diretor Métodos Educativos UEBES
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