


2o Encontro Nacional de
Capacitação do Mensageiros da Paz (MoP)

BOLETIM I
Regras Gerais e Processo de Seleção

O evento

O 2o Encontro Nacional de Capacitação do Mensageiros da Paz (MoP) visa proporcionar aos seus participantes 
uma visão completa sobre a iniciativa do programa, além de um foco principal no desenvolvimento de 
projetos, desde a concepção da ideia até a sua realização, comunicação para o público e finalização. Por 
meio de uma metodologia prática, um sistema de tutores e profissionais da área, o encontro proporcionará 
um ambiente de capacitação, e fornecerá as ferramentas básicas para que o participante possa ajudar 
as Unidades Locais e sua Região a implementar projetos e divulgação da iniciativa, beneficiando mais 
comunidades possíveis. Além de auxiliar na evolução da Iniciativa MoP no Brasil e consequentemente no 
desenvolvimento da instituição em relação a parâmetros de crescimento e expansão e boa aplicação do 
Programa Educativo.

Datas

Início: 1o de setembro, às 20h.
Término: 3 de setembro, às 17h.

Os participantes poderão ter acesso ao local do evento a partir das 18 horas do dia 1o (sexta-feira). Não 
haverá jantar neste dia, mas será servido um lanche, servido entre 19 e 21 horas.

O local

O evento vai acontecer em Curitiba - PR, na UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, na Av. 
Sete de Setembro, 3165 - Curitiba.

Transporte

Todo o transporte para participar do evento é por conta dos participantes. Não haverá nenhum tipo de 
transfer de recepção ou encerramento.

A taxa

Não será cobrada taxa de inscrição para participação no 2o Encontro de Capacitação MoP, dentro dos 
limites de participantes estabelecidos neste boletim. Os custos de alimentação e despesas de manutenção 
do local serão cobertos pela Direção Nacional da UEB, incluindo:

• Lanche noturno no dia 1o de setembro;
• Café da manhã dos dias 2 e 3 de setembro;
• Almoço nos dias 2 e 3 de setembro;
• Coffee-break nos dias 2 (manhã e tarde) e 3 (manhã);
• Jantar no dia 2 de setembro; e
• Material didático.



As acomodações

O evento será em regime de acantonamento em salas de aula. É importante destacar que o local não 
oferece dormitórios, nem camas nem colchões ou roupa de cama e cobertas, sendo necessário, portanto, 
que os participantes tragam seus equipamentos e materiais para tal.

Material

Além do material para pernoite, os participantes devem trazer pratos, caneca e talheres, assim como 
material pessoal para anotações. Não se faz necessário o uso de computadores ou material de campo.

Clima

O clima da cidade de Curitiba, neste período do ano, tem uma média histórica que fica entre 9°C (nove 
graus Celsius) e 20°C (vinte graus Celsius).

Os participantes

O 2o Encontro Nacional de Capacitação do Mensageiros da Paz (MoP) tem vagas destinadas a jovens e 
adultos registrados nos Escoteiros do Brasil no ano de 2017. Cada Região Escoteira terá o direito de 
indicar duas pessoas para participar do encontro, sendo, preferencialmente, pelo menos um indicado 
com idade abaixo de 30 anos, e respeitando a representatividade de gênero, sendo um homem e uma 
mulher. Caso a Região Escoteira esteja indicando apenas um nome, este deverá, preferencialmente, estar 
dentro da faixa etária indicada acima. Além disso, o participante deve:

a) Ser membro Ativo em uma Unidade Escoteira Local;
b) Trabalhe atualmente com a Equipe MoP Regional (caso esta exista);
c) Que tenha interesse em projetos em geral e projetos escoteiros;
d) Que esteja disposto a desenvolver seus trabalhos pelos próximos dois anos; e
e) Que esteja trabalhando junto com Diretoria Regional na gestão de projetos para o impacto social.

Para ampliar o alcance da iniciativa MoP em nível nacional, o 2o Encontro de Capacitação terá, também 
como objetivo, a manutenção da ideia dos “Facilitadores Regionais”, pessoas chaves de cada Região 
Escoteira e que são a ponte de comunicação e auxílio entre o nível local/regional e o nível nacional. Para que 
a participação seja completa, portanto, os participantes capacitados em 2017 serão imediatamente após o 
evento, incluídos na Equipe MoP de sua respectiva Região Escoteira, caso esta já exista, ou desenvolverão 
novas equipes nas Regiões Escoteiras que ainda não as têm, para isso deverão possuir o seguinte perfil:

• Ser atuantes na sua Unidades Escoteira Local e registrado na UEB;
• Ter conhecimento sobre aplicação do Programa Educativo por intermédio do Método Escoteiro;
• Ter, no mínimo, realizado 2 projetos com seu grupo escoteiro, tropa ou clã, e/ou ter conhecimento sobre 
a estrutura de um projeto e de sua realização;
• Ter aptidão para falar em público, sabendo expressar suas ideias adequadamente;
• Ser responsável, dinâmico e proativo;
• Eficaz no processo de comunicação, seja para e-mails, reuniões Skype e afins;
• Não estar a cargo de mais de 2 funções (seja em seu G.E., Rede de Jovens
Líderes ou Região);
• Conhecer sobre a iniciativa MoP, estando disposto a multiplicar em sua 
cidade e/ou estado os conceitos adquiridos no encontro.



Após receberem a capacitação oferecida pela Equipe Nacional do MoP durante o encontro, bem como 
suporte material que os ajude na divulgação da iniciativa do Mensageiros da Paz, as principais atribuições
dos Facilitadores Regionais serão:

• Assumir a responsabilidade na criação e/ou manutenção de uma equipe regional que o auxilie nos 
trabalhos e projetos;
• Desenvolver projetos regionais, de acordo com pontos estabelecidos pelo programa do Mensageiros 
da Paz;
• Apoiar e orientar os grupos escoteiros, no sentido de incentivar a realização de ações e projetos, além do 
seu registro na plataforma do scout.org;
• Participar das reuniões trimestrais virtuais feitas pela Equipe Nacional do MoP;
• Mandar, a cada trimestre, um relatório sobre os principais projetos realizados na Região Escoteira, bem 
como o número de novos projetos que entraram na plataforma do scout.org;
• Desenvolver e aplicar oficinas regionais que esclareçam a iniciativa e sejam capazes de discorrer sobre 
projetos escoteiros e sua boa realização;
• Ajudar na divulgação de projetos nacionais ou internacionais feitos pelo Mensageiros da Paz.

As Inscrições

Os interessados em participar do 2o Encontro de Capacitação do Mensageiros da Paz deverão entrar em 
contato com sua Região Escoteira, que selecionará e indicará ao Escritório Nacional, por meio do e-mail 
eventos@escoteiros.org.br, os nomes e registros dos 2 participantes e somente deles. Pedimos atenção as 
seguintes observações:

• Cada Região Escoteira tem autonomia na seleção e indicação de seus representantes, fazendo-
se valer as indicações do perfil de participante indicados por este edital.
• No corpo do e-mail descrever o perfil do indicado, com as seguintes informações:
• Nome completo,
• Idade,
• Email e telefone de contato,
• Perfil do voluntário e sua relação com a Direção Regional.

As inscrições estarão abertas até 31 de julho de 2017, sem prorrogação.

Após o encerramento das inscrições, as vagas remanescentes e não ocupadas serão disponibilizadas 
para àquelas Regiões Escoteiras que queiram indicar mais uma pessoa, além de duas já indicadas. Para o 
preenchimento das vagas remanescentes seguiremos o seguinte procedimento:

• E-mails com nomes de indicados às vagas remanescentes serão somente levados em 
consideração a partir das 00h01min do dia 02 de julho até às 23h59min do dia 11 de agosto de 
2017.
• Os pedidos serão organizados por ordem de recebimento.
• As regiões que conseguirem ocupar as vagas serão avisadas por e-mail.
• Mais informações estarão disponíveis no Boletim 2.

Tarefas prévias ao evento serão enviadas aos participantes logo após a finalização do período final de inscrições.

Curitiba, 12 de junho de 2017.

Alessandro Garcia Vieira
Diretor Presidente
Escoteiros do Brasil


