1. O CURSO E INSCRIÇÕES
O curso avançado é uma das atividades que compõe o nível
avançado que consiste na última etapa da formação continuada na União
dos Escoteiros do Brasil.
As inscrições devem ser realizadas por meio meu paxtu.
Após a conclusão do nível, cabe ao adulto o compromisso pela
contínua busca por aperfeiçoamento.
Estarão abertas as seguintes vagas, cujas inscrições deverão
ser realizadas exclusivamente pelo meu paxtu de 16 de março de 2020 a 16
de julho de 2020:
- Linha Dirigente Institucional (15 vagas)
- Linha Escotista:
 Ramo Lobinho (15 vagas)
 Ramo Escoteiro (15 vagas)
 Ramo Sênior (15 vagas)

2. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO
São requisitos para a participação no curso:
- Ter APF cadastrado no Paxtu;
- Ter concluído o nível intermediário até a data da etapa presencial do
curso avançado;

- Estar em dia com seu registro junto à UEB e em dia com suas obrigações
administrativas e financeiras junto à UEL;
- Ter realizado todas as leituras e atividades prévias ao curso que estão
indicadas na literatura competências e rotas de aprendizagem do ramo
para o qual se inscreveu.
- Ter realizado o pagamento do valor da inscrição em sua integralidade;
- Ser indicado pelo APF e a Diretoria da UEL, devendo encaminhar a ficha
em anexo para o e-mail pe.secretaria@escoteiros.org.br;

3. LOCAL E DATA
Visando garantir o maior prazo de pagamento possível, o
boletim ainda não constará o local do curso, porém este será realizado na
Região Metropolitana do Recife e o local será divulgado em breve.
Conforme consta no calendário regional divulgado em
setembro de 2019, a etapa presencial do curso ocorrerá de 30 de outubro
a 02 de novembro de 2020 e será acampado / acantonado, conforme as
disponibilidades do local.
Fica ciente o inscrito que o diretor do curso poderá
determinar atividades na modalidade de ensino à distância conforme
cronograma próprio a ser divulgado a partir de maio de 2020, bem como
que deverá ter pago a primeira parcela para que seja possível o início da
etapa.
Eventual necessidade de sair da área do curso durante à noite
deve ser tratada individualmente com o diretor do curso.

4. INVESTIMENTO, DEVOLUÇÕES E COMPROVAÇÃO
O investimento será de R$ 168,00 (cento e sessenta e oito
reais) que poderá ser parcelado em 6 (seis) parcelas de R$ 28,00 (vinte e
oito) mediante depósito na conta e comprovação a cada parcela depositada
ou em 10 (dez) parcelas no cartão de crédito onde será acrescida a taxa de
parcelamento da maquineta.
Para pagamento com cartão de crédito o inscrito deverá
solicitar o link para pagamento ou agendar com a Diretoria Regional para
passar na maquineta.
Para fins de depósito na conta da Região Escoteira, o inscrito
deve considerar os dados bancários e os prazos e valores da tabela abaixo:

OS COMPROVANTES DEVEM SER ENCAMINHADOS PARA O E-MAIL
PE.SECRETARIA@ESCOTEIROS.ORG.BR NO MESMO MÊS DO RESPECTIVO
DEPÓSITO.
Inscrições

Parcela
Até 16/04

16/03 a 16/04

R$ 28,00

17/04 a 16/05
17/05 a 16/06
17/06 a 16/07

Parcela
Até 16/05

Parcela
Até 16/06

Parcela
Até 16/07

Parcela
Até 16/08

Parcela
Até 16/09

R$ 28,00

R$ 28,00

R$ 28,00

R$ 28,00

R$ 28,00

R$ 33,60

R$ 33,60
R$ 42,00

R$ 33,60
R$ 42,00
R$ 56,00

R$ 33,60
R$ 42,00
R$ 56,00

R$ 36,60
R$ 42,00
R$ 56,00

Desistências formalizadas por e-mail até 17 de maio de 2020
terão o valor comprovado pelo inscrito devolvido com abatimento de 5%
(cinco por cento) referente a taxa de administração e operações bancárias,
de 18 de maio até 17 de agosto de 2020, será devolvida a quantia
equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor comprovado pelo inscrito.
Após 18 de agosto será devolvida a quantia equivalente a 20%
(vinte por cento) do valor comprovado pelo inscrito. A ausência do inscrito
na fase presencial do Curso Avançado não gerará direito à devolução nem
crédito de qualquer natureza.

5. Sugestões e Esclarecimentos
Para dirimir quaisquer dúvidas e situações não previstas neste
boletim, favor encaminhar e-mail para pe.secretaria@escoteiros.org.br ou
pe.adultos@escoteiros.org.br.

Lineu Andrade de Miranda
Diretor do Curso Avançado 2020

Ricardo Alexandre Barreto
Diretor de Métodos Educativos Regional

Anexo

Declaro,

para

os

devidos

fins,

que

o

associado

____________________________________________________________,
registro nº _____________, está apto para participar do Curso Avançado da
Linha ____________________, tendo realizado, sob supervisão, todas as
atividades propostas na literatura Competências e Rotas de Aprendizagem
do da linha e ramo em que se inscreveu.

___________________________

___________________________

Assessor Pessoal

Diretor Presidente da UEL

