
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dias 25 e 26 de maio de 2019 

 

 

 

 

 



 
 

  1. APRESENTAÇÃO 
 

a) Curso Preliminar na linha Dirigente: O nível preliminar permite adquirir e aprimorar 
competências que promovam o conhecimento do ambiente escoteiro e de sua 
metodologia, sobretudo na gestão das Unidades Escoteiras Locais, despertando no 
voluntário a consciência de seu papel de gestor inserido na Organização. 
 

b) Curso Preliminar na linha Escotista: O Nível Preliminar visa desenvolver 
competências que promovam o conhecimento do ambiente escoteiro e sua 
metodologia, sobretudo na aplicação das reuniões semanais, despertando no 
voluntario a consciência de seu papel como educador. 

 
  2. PROGRAMAÇÃO 

 
A programação do curso é a distribuição das unidades didáticas presentes na Apostila 

do Curso Preliminar. 
Inicia-se às 13:00h até às 19:00h do sábado (25 MAI 19) reiniciando às 08:00h e encerra-

se às 15:00h de domingo (26 MAI 19). 
 

  3. INFRAESTRUTURA 
 
3.1 Local: O Curso será realizado no Escola Instituto Carequinha, Rua Joaquim Nabuco 

n° 29, Centro de Nazaré da Mata, (ponto de referência depois da catedral). 
 
Localização: https://goo.gl/maps/3nqD19xmeU82 
 

 
 



3.2 Alojamento: 
 
• O curso não é acampado e nem acantonado. Caso o cursante necessite de local para 

acampar ou acantonar deverá entrar em contato com a diretoria do GE para informar a 
necessidade. 

 
• Caso alguém venha a acampar ou acantonar cada participante deve levar seu próprio 

material para pernoite (Barraca, cobertores, travesseiros, lençóis, etc.). 
 
3.3 Alimentação: Participantes com alimentação especial deverão informar suas 

necessidades no ato da sua inscrição no Sistema PAXTU, no prazo estabelecido para as 
inscrições. As alimentações incluídas na taxa do evento são: 

 
• Sábado: 01 (um) coffee break 
• Domingo: 01 (um) coffee break e 01 (um) almoço. 
Cada participante deve levar seu próprio material para refeições e manutenção: 

detergente, esponja, pano de prato, prato, talheres e copo. 
 

  4. PARTICIPAÇÃO 
 
4.1 Cursantes: As vagas para cursantes no curso estão limitadas a 32, sendo requisitos 

obrigatórios para a participação: 
 
• Ter idade a partir dos 18 anos; 
• Recomendação de seu Assessor Pessoal de Formação, observando as competências e 

rotas de aprendizagem. 
 

- Linha Dirigentes  
- Ramo Lobinho 
- Ramo Escoteiro 
- Ramo Sênior 
- Ramo Pioneiro 

 
4.2 Quórum: O quórum mínimo para a realização do curso é de 12 pessoas inscritas. 

Não alcançando o quórum mínimo, o curso será cancelado. 
 
4.3 Leituras: A leitura prévia serve como contextualização teórica dos conteúdos do 

curso, visando a facilitar e dinamizar o curso de formação. Para a participação no Curso 
Preliminar, o cursante deve ter feito as seguintes leituras prévias, conforme abaixo descrito:  

 
• Ler o documento “Características Essenciais do Movimento Escoteiro” e debater com 

seu APF as impressões sobre o documento. 
• Em conjunto com o APF, preparar o seu Plano Pessoal de Formação. 
• Conversar com seu APF, identificando os quatro itens que compõem os fundamentos 

do Escotismo (definição, propósito, princípios e método). 
• Estatuto da UEB - ler os capítulos 4 e 5 do título 2 do Estatuto da União dos Escoteiros 

do Brasil. 
• POR: Princípios, Organizações e Regras – “ler o capítulo 1 e 5 do P.O.R.” 
 
 
 



 
• Escotistas em Ação, conforme respectivo Ramo: Ler o capítulo “História do Escotismo” 
- Ramo Lobinho 
- Ramo Escoteiro 
- Ramo Sênior 
- Ramo Pioneiro 
 
 Documentos de apoio para download. 
• Apostila do Cursante – Curso Preliminar 
• Projeto Educativo dos Escoteiros do Brasil 
• Política Nacional de Adultos 
 
• Outros documentos, conforme o Plano Pessoal de Formação (PPF) do adulto. 
 
4.4 Inscrições Especiais: Casos pontuais deverão ser reportados ao Escritório Regional 

pelo e-mail: pe.adultos@escoteiros.org.br 
 

  5.INSCRIÇÃO 
 
5.1 Valor: O curso tem o custo de R$ 10,00 reais (dez reais) 
Observação: Somente serão aceitas inscrições de adultos do Distrito Norte. 
 
5.2 Forma de Inscrição:  
 
Serão aceitas inscrições até o dia 13 de maio de 2019 e pagamentos e comprovação até 

o dia 16 de maio de 2019. 
 
As inscrições de membros registrados na UEB não serão aceitas de forma avulsa, apenas 

por meio do MEU PAXTU. 
 
As pessoas não registradas na UEB devem preencher a ficha avulsa (ANEXO I) e a ficha 

de saúde (ANEXO II) e encaminhar para o e-mail pe.adultos@escoteiros.orb.br   juntamente com 
o comprovante de pagamento até o dia 16 de maio de 2019, sob pena de cancelamento 
automático da inscrição. Os depósitos realizados após o dia 16 de maio de 2019 serão 
automaticamente desconsiderados e os valores devolvidos. 

 
O valor referente a inscrição deve ser depositado na conta abaixo e encaminhado para 

o e-mail pe.adultos@escoteiros.org.br 
 

 
 

 Pagamento com cartão de credito: Que tiver interesse em realizar o pagamento com  
Cartão de Credito deve solicitar o link para pagamento com o Diretor Administrativo da 
Região ou pessoalmente na região com horário marcado. 

 



a) Adultos já inscritos na UEB: A inscrição e o pagamento da inscrição deverá ser 
realizada pelo Sistema PAXTU, pelo acesso individual. O comprovante de pagamento 
(identificado) deve ser enviado para o e-mail: pe.adultos@escoteiros.org.br 

 
b) Adultos não inscrito na UEB: Deverão preencher o “Anexo I e II” e realizar deposito 

em conta corrente da Região Escoteira de Pernambuco. O “Anexo I e II” e o comprovante de 
pagamento (identificado) devem ser enviados para o e-mail: pe.adultos@escoteiros.org.br 
 

5.3 Data Limite: As inscrições e pagamento do evento deverão ser realizadas sempre 
até 20 dias antes da realização do curso. 

5.4 Pagamento: O pagamento deverá ser feito pelo boleto gerado no ato da inscrição 
pelo Sistema PAXTU, em parcela única. Não ocorrendo o pagamento no prazo, a inscrição será 
cancelada. 

 
5.5 Pagamentos Agendados: Inscrições efetuadas e com o pagamento agendado para 

após a data limite não serão aceitas no evento. 
 
5.6 Ressarcimento de Inscrição: O inscrito que desejar cancelar a inscrição e solicitar 

reembolso do pagamento deverá fazer a solicitação pelo e-mail pe.adultos@escoteiros.org.br 
em até quinze dias antes do evento. 

 
5.7 Substituição de Inscrição: O inscrito que desejar poderá transferir sua inscrição para 

outro cursante, através do e-mail pe.adultos@escoteiros.org.br até vinte dias antes do evento. 
A aprovação da substituição é dada mediante validação do Diretor do curso. 

 

  6. CERTIFICAÇÕES 
 
A certificação de participação do adulto no Curso Preliminar, decorre da presença, 

participação e envolvimento do cursante em pelo menos 75% do curso. Em sendo necessário 
que o cursante se ausente parcialmente do curso, devidamente autorizado pelo diretor do 
mesmo, e desde que esse afastamento não ultrapasse a 25% do tempo, o Diretor do Curso 
definirá tarefa que permita ao cursante recuperar o conteúdo. O Diretor, em comum acordo 
com o cursante, definirá o prazo de apresentação dessa tarefa, que poderá ser apresentada no 
curso, ou logo após seu encerramento, pelos meios acordados entre cursante e Diretor. 

 
A Certificação de conclusão do curso preliminar será realizada pelo Assessor Pessoal de 

Formação (APF) observada as competências e rotas de aprendizagem da linha ou ramo de cada 
cursante. A solicitação do certificado de conclusão de curso preliminar será feita através 
formulário pré-estabelecido e que deverá ser encaminhado para a Coordenação de Gestão de 
Adultos da Região Escoteira de Pernambuco. 

 
Formulário: 

https://www.escoteiros.org.br/wp- content/uploads/2019/04/Solicitacao_de_Nivel_de_Formacao-3-niveis.pdf 
 

  7. AVALIAÇÃO DO CURSO 
 
Na primeira segunda-feira subsequente ao curso, estará disponível a avaliação do curso 

no Sistema PAXTU pelo acesso individual. O cursante tem sete dias úteis para resposta. 
 

  8. NORMAS 



 
8.1 Atitudes e Comportamentos: Eventos Escoteiros são oportunidades de encontro, 
intercâmbio e amizade, marco de valores propostos na Lei e Promessa Escoteira. Caso não sejam 
respeitadas as normas ou instruções apresentadas pela Equipe de Organização, serão 
estabelecidas medidas apropriadas a serem tomadas, podendo, inclusive, culminar na exclusão 
do participante. No caso de exclusão, o participante responderá pelo pagamento integral de 
todas as despesas decorrentes dessa situação. 
 
8.2 Apresentação Pessoal: Conforme regra 44 do documento “Princípios, Organização e Regras” 
- P.O.R., nas cerimônias oficiais de abertura e encerramento, e sempre que solicitado pela 
Equipe de curso, deverá ser utilizado o uniforme ou vestuário escoteiro. No decorrer do curso, 
orienta-se que os participantes usem roupas que garantam seu conforto térmico, 
preferencialmente na temática escoteira. Orienta-se também que se faça o uso do lenço 
escoteiro durante todo o curso. 
 
8.3 Relações Interpessoais: Não serão permitidas atitudes, ações ou situações que afetem a 
integridade dos participantes, sejam físicas, psicológicas, morais ou sua estabilidade emocional. 
Os participantes devem manifestar respeito mútuo. 
 
8.4 Objetos de Valor: Aconselhamos que objetos de alto custo não sejam levados ao curso, por 
questões de segurança. A Equipe de curso é responsável pela segurança pessoal dos 
participantes no âmbito da aplicação do programa da atividade, e não se responsabilizará por 
nenhum prejuízo aos seus pertences pessoais, que estarão sob sua própria guarda. 
 
8.5 Danos e Prejuízos Patrimoniais: Os participantes serão responsabilizados diretamente por 
eventuais danos e/ou prejuízos causados por atos ou atitudes indevidas às áreas comuns do 
evento, sejam estas usadas para alojamento dos participantes ou de programa do evento. 
Atitudes dessa natureza serão motivos para exclusão. 
 
8.6 Consumo de Bebidas Alcoólicas: O consumo de bebidas alcoólicas é proibido durante o 
curso. 
 
8.7 Posse e Consumo de Drogas: A posse e/ou consumo de drogas é crime previsto no Código 
Penal Brasileiro. Qualquer participante que seja surpreendido com drogas, consumindo ou 
facilitando a outros, será excluído do evento e o caso encaminhado às autoridades competentes. 
 
8.8 Furto ou Roubo: Furto e roubo são crimes previstos no Código Penal Brasileiro. Qualquer 
participante que seja surpreendido adotando tal conduta será excluído do evento e o caso será 
encaminhado às autoridades competentes. A Equipe de Organização não se responsabiliza por 
itens perdidos ou furtados durante o evento e dará encaminhamento do caso às autoridades 
competentes. 
 
8.9 Armas: Não é permitido aos participantes do evento portar, a qualquer tempo, arma branca 
e/ou de fogo, ainda que tenha o porte devidamente autorizado, salvo agentes públicos de 
segurança. 
 
8.10 Saídas do Evento: Não será ́permitida a saída dos participantes das áreas comuns do evento 
e da área interna, exceto em casos previamente autorizados pela Equipe de curso. 
 
8.11 Visitas: Somente pessoas expressamente autorizadas pela Coordenação da ERF/RS podem 
visitar o evento. 
 



8.12 Uso de Imagem: Os participantes do curso cedem aos Escoteiros do Brasil o uso de imagens, 
na forma de fotografias ou imagens realizadas ao longo do evento, para fins de promoção do 
Escotismo no Brasil e no Pernambuco. Com isso, os Escoteiros do Brasil passam a ter direito 
sobre o uso dessas imagens em materiais gráficos e digitais em suas produções, seja o material 
destinado aos propósitos escoteiros, seja material promocional destinado à divulgação do 
Movimento Escoteiro. 
 
 
 

  9. OUTROS 
 
Os procedimentos não previstos serão decididos e analisados pela organização do evento. Caso 
deseje informações complementares, entre em contato com o Escritório Regional pelo e-mail 
pe.adultos@escoteiros.org.br ou pelo (81) 99618-3226. 
 
 

LINEU MIRANDA 
Diretor do Curso  

 
 

Equipe Regional de Formação 
pe.adultos@escoteiros.org.br 

Abril 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Praça Barreto Campelo, 1121 
Torre – Recife/PE – 50710-290 
e-mail: pe.adultos@escoteiros.org.br 

 

 
EQUIPE REGIONAL DE FORMAÇÃO 

 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO EM EVENTOS DE FORMAÇÃO 
 

Curso que 
possui 

atualmente 

Formação 
continuada 

 
Linha de Atuação 

 
 

Ramo 
 
 

 

 Lobinho 

 Escoteiro 

 Sênior 

 Pioneiro 

Foto obrigatória 
Nos cursos 

Preliminares, 
Básicos e 

Avançados. 

 Módulos 
 Preliminar  Oficinas 
 Básico  Cursos Técnicos 
 Avançado  Seminários  Escotista 
     Dirigente Institucional 

Evento em que vai se inscrever: 
 
 

Local do Evento: 
 
      
 

      

Data do Evento: 
      
Horário:  
      -       às       
      -       às       

 

DADOS PESSOAIS 
Nome Completo:      
Endereço:      
Bairro:       Cidade:      UF:      
Cep:      Tel Fixo:      Celular:      
E-mail:      Tempo Movimento:      
Profissão:      Idade:      Religião:      
Necessita de cuidados relativos à Saúde durante o Curso:          sim    Não 
Alimentação: Vegetariano.                                                     Sim    Não 
 

SITUAÇÃO NO GRUPO ESCOTEIRO 
Nome do Grupo Escoteiro:      Nº      
Função no Grupo Escoteiro:      Tempo na Função Atual: 
Nome do Assessor Pessoal:      
Formação Escoteira do Assessor Pessoal:      
E-mail do Assessor Pessoal:      
Necessita de Recibo:   Sim     Não 
Em Nome de:      

 

“ANEXO I” 



 
 

 
Praça Barreto Campelo, 1121 
Torre – Recife/PE – 50710-290 
e-mail: pe.adultos@escoteiros.org.br 

 

 
EQUIPE REGIONAL DE FORMAÇÃO 

 

FICHA DE SAÚDE 
Utiliza algum equipamento de auxilio:  
Doenças ocorridas ou em tratamento:  
Mais Informações:  
Medicamentos de uso continuo:   
Permite administrações no grupo:   Sim     Não 
Em caso de emergência avisar a quem: 
Telefone em caso de emergências: 
Convênio Médico: 
Médico de preferência: 
Telefone do médico: 
Distúrbio comportamental: 
Distúrbio Alimentar: 
Distúrbio de ansiedade ou fobia:  
Possui impedimento físico: 
Alergias: 
Deficiências: 
Problemas cardíacos: 
Restrições alimentares: 
Tipo sanguíneo: 
Fator RH 

 

“ANEXO II” 


