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VIDA PROFISSIONAL - BREVE RELATO:
Enfermeiro formado pela EEUSP-SP
Licenciado em Educação pela Faculdade de Educação da USP
Especialista em Educação em Ensino Superior pela UNICID - SP
Especialista em Ensino para Compreensão pela UNICID - SP
Especialista com agente transformador em educação pela FioCruz - RJ
Mestre em Ciências pela EEUSP-SP
Doutor em Ciências pela EEUSP-SP
Prof. Dr. dos cursos de Graduação e Pós-Graduação da UNICID - SP
Pesquisador do GEPETE-EEUSP

VIDA ESCOTEIRA (FORMAÇÃO, CARGOS OU FUNÇÕES QUE EXERCEU OU EXERCE, ETC.)
Membro juvenil nos ramos escoteiro, sênior e pioneiro (cordão vermelho e branco, Escoteiro da Pátria e
Insígnia Pioneira)
Escotista dos ramos escoteiro e sênior
Instrutor das especialidades da área de saúde e de técnicas escoteiras
Diretor Técnico do Grupo Escoteiro Corrente
Diretor Presidente do Grupo Escoteiro Corrente
Formador das equipes distritais, regionais e nacional de formação com cursos de nível 1 e 2
Nível avançado na linha escotista e dirigente

Diretor de Cursos Avançados escotista, dirigente e de formação
Diretor Regional de Gestão de Adultos
Diretor Regional de Estudos Escoteiros
Colaborador da Equipe Nacional de Programa dos ramos Escoteiro, Sênior e Dirigente

TEXTO DE APRESENTAÇÃO PESSOAL
Meu nome é Adriano Aparecido Bezerra Chaves e quero contar um pouco da minha história para
vocês. Quando ingressei no Movimento Escoteiro, tive a oportunidade de auxiliar meus monitores e patrulha
nos ramos escoteiro e sênior a conquistarem seus objetivos. Fiz amigos que se tornaram irmãos escoteiros.
No Clã vivenciei virtudes que me fizeram crescer como ser humano e buscar diariamente ser um bom
cidadão.
Na vida adulta do Movimento tive oportunidades maravilhosas de ajudar jovens a vivenciar
atividades tão bacanas quanto as que participei e proporcionar um ambiente cheio de alegrias como
escotista nos ramos escoteiro e sênior. Nas demais seções, pude dar suporte a atividades que também
guardo no coração pelo resultado que gera frutos até hoje.
Como dirigente, estive em diversos cargos e funções. Fui Diretor Técnico e Presidente do Grupo
Escoteiro Corrente. Contribuí nos Distritos e antigos Polos Escoteiros nas equipes distritais em eventos da
área programa em todos os ramos. Também pude ajudar em eventos regionais nas equipes de serviço e na
organização. Ingressei na minha vida como Formador no antigo Polo São Paulo de Piratininga, hoje 3o
Distrito, e passei a ajudar a equipe regional de formação.
Na Gestão Regional 2013-2016 fui Diretor de Gestão de Adultos, período em que tive o privilégio de
ajudar muitos companheiros a avançarem em sua formação e desenvolver o processo de reestruturação e
descentralização regional que hoje está solidificado e cresce a cada ano com maior número de fechamento
de níveis e maior quantidade de cursos, refletindo na melhoria qualitativa e quantitativa dos membros
adultos e juvenis. Hoje sou Diretor da pasta de Estudos Escoteiros, que vem construindo novos projetos
para o avanço da parceria entre educação formal, ciência e nosso trabalho voluntário dentro do Movimento
Escoteiro.
Sou DCIM e faço parte da equipe nacional de formação, auxilio nos projetos regionais e nacionais
para gestão de adultos e também já trabalhei na elaboração de diversos materiais para o programa
educativo dos Escoteiros do Brasil.
Sou enfermeiro de formação e professor universitário. Trabalho há 15 anos na Universidade Cidade
de São Paulo – UNICID. Tenho Mestrado e Doutorado pela Escola de Enfermagem da USP e formação
docente pela Escola de Educação da USP, Fundação Osvaldo Cruz e pela UNICID.
Quero compartilhar a experiência maravilhosa que temos aqui em SP e o que aprendi dentro e fora
do Escotismo com os companheiros de todo o Brasil. Na Assembleia Regional deste ano sou candidato ao
CAN (Conselho de Administração Nacional).
Quero contar com o seu apoio para seguir neste propósito. Compartilhe minha página e leve
informações para os delegados do seu Grupo Escoteiro! Se você está comigo, divulgue a hashtag
#AdrianoNoCAN

DECLARAÇÃO DE CANDIDATURA
Declaro que estou candidatando-me a ocupar uma vaga de Membro do Conselho de Administração
Nacional, nos termos estabelecidos pelo Estatuto da União dos Escoteiros do Brasil.
Data: 27/03/2017
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