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CURSO BÁSICO 2018.1 - UEB/PE

b) Acordo de trabalho voluntário em vigor e devidamente assinado; 

2. Requisitos para participação 

c) Pagamentos efetuados;
d) Estar devidamente registrado na UEB ano 2018; 

a) Ficha de Acompanhamento do Nível Básico devidamente assinada pelo APF; 

e) Cópia do certificado do Curso Preliminar.

1. Inscrições

d) Opções de Pagamento:

CURSO BÁSICO DE ESCOTISTA E DIRIGENTE INSTITUCIONAL 2018.1 

e) Entendemos que a inscrição se configura como compromisso de participação do cursante, 
em caso de desistência será devolvido 75% do valor da inscrição, havendo uma retenção de 25% 
de taxa administrativa e o desistente pode transferir sua inscrição para outro membro, desde 
que este esteja dentro dos requisitos do Curso, devendo entrar em contato com a coordenação 
do curso até 15/06/2018 para resolver a devolução ou transferência de inscrição. Nos casos de 
cancelamento do curso, os inscritos no curso terão direito à devolução integral do valor pago;

a) As inscrições do  deverão ser realizadas via  do dia 10/05/2018 
até dia 25/06/2018;

CBE/CBD 2018.1 MEU PAXTU

f) Os comprovantes de pagamento de Cartão de Crédito via Pagseguro devem ser 
encaminhados ao coordenador de Formação até o dia 25/06/2018 através do e-mail: 
gestaodeadultospe@gmail.com

Local: CAIC - Taquaritinga do Norte - PE - Distrito Agreste/Sertão

            https://goo.gl/maps/PPC3pdRm6wR2

b) Investimento individual: R$ 90.00 (inclui curso com alimentação durante o período do 
curso);

TAQUARITINGA DO NORTE-PE - DISTRITO ESCOTEIRO AGRESTE/SERTÃO

A Diretoria Regional da UEB/PE, com o intuito de desenvolver no adulto os conhecimentos e 
habilidades iniciais para a atuação como escotista ou dirigente, realizará o CURSO BÁSICO DE 
FORMAÇÃO NAS LINHAS: ESCOTISTA E DIRIGENTE INSTITUCIONAL, conforme detalhes 
abaixo relacionados:

Data 07 a 08 de Julho de 2018

c) O pagamento do Curso será feito através de , disponível a cada mês no  (se for 
preferir por parcelamento) ou via  no  
disponibilizado até o 25/06/2018;

BOLETO PAXTU
CARTÃO DE CRÉDITO LINK DO PAGSEGURO
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 Linha Dirigente Institucional (Leitura Obrigatória) 

- Manual de Registro do Paxtu ( ) e Tutoriais;https://goo.gl/yj48Xu

a) Apostila do Cursante - Nível Básico para Dirigente Institucional ( );https://goo.gl/Zri4EG

c) Para o Ramo Lobinho: Livro da Jângal. 

 

- Manual de administração da UEB ( ) ou https://goo.gl/wDJYol

a) Padrões de Atividades Escoteiras ( );https://goo.gl/6lDjh8

d) Diretrizes Nacionais de Gestão de Adultos ( ). https://goo.gl/R8JK1X

b) Pelo menos 2 capítulos do: 

b) De Lobinho a Pioneiro ( ); https://goo.gl/AIk6WJ

c) Manual do APF ( );https://goo.gl/4rbFyF

- Lobinho; 

 Linha Escotista (Leitura sugerida): 

d) Diretrizes Nacionais para Gestão de ( ); https://goo.gl/R8JK1X

 

 Linha Escotista (Leitura Obrigatória) 

- Alcateia em Ação ( );https://goo.gl/B3j42C

- Sênior; 

gestaodeadultospe@gmail.com

- Escoteiro; 

a) Apostila do Curso Básico Escotista - cursante ( );https://goo.gl/XALY8y

e) Guia do Chefe Escoteiro ( ); https://goo.gl/wxZ8OH

OBS¹: Os inscritos devem ter concluído o Nível Preliminar de Formação, e para estar habilitado 
ao curso se faz necessário apresentar a documentação acima descrita com as assinaturas de 
seu APF, sem essa documentação o adulto ficará impossibilitado de participar do referido curso;

f) Leitura do documento de bolso do jovem, específico: 

- Tropa Sênior em Ação ( ); https://goo.gl/hx9kMl
- Clã Pioneiro em Ação ( ). https://goo.gl/XS3U2R

3. Tarefas Prévias

- Pioneiro; 

b) Manual do Escotista do Ramo que atua: 

c) Ler os capítulos do POR : dos adultos e o específico do Ramo de atuação 
(https://goo.gl/w8vlr6); 

- Tropa Escoteira em Ação ( ); https://goo.gl/D3MxNo

OBS²: Os inscritos devem enviar a seguinte documentação para o e-mail: 
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b) Princípios, Organização e Regras - POR ( ). https://goo.gl/w8vlr6

Coordenador Regional de Formação UEB/PE

a) Estatuto da UEB ( ); https://goo.gl/O5kokd

4. Vagas para o Curso

b) Dirigentes: 32 vagas.

 Linha Dirigente (Leitura sugerida):
 

5. Coordenação do Curso 

O coordenador reserva-se o direito de cancelar o curso caso não seja preenchida a quantidade 
mínima de inscrições. Outras informações serão divulgadas nos próximos boletins do curso. 

a) Escotistas: 32 vagas;

OBS³: Com o intuito de facilitar o nosso trabalho sugerimos aos adultos que realizarem suas 
inscrições no curso que repassem a sua diretoria local a  (assinada) e caso 
escolha pelo pagamento do Cartão de Crédito (via PagSeguro), o  para que 
sejam enviadas em um único e-mail para a coordenação do curso, isso nos possibilitará agilizar 
o processo de validação das referidas inscrições. 

FICHA DE INSCRIÇÃO
COMPROVANTE

Lineu Miranda

Fábio Gomes
Dir. Presidente UEB/PE
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