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O Congresso Nacional Escoteiro é um momento de encontro das 
lideranças escoteiras do nosso país, aproveitando a oportunidade 
da realização da reunião ordinária da Assembleia Nacional para, 
também, vivenciar outros eventos que contribuam para melhorar 
as práticas de administração, aplicação do programa educativo e os 
processos de gestão de adultos. 

Durante esses dias, companheiros e companheiras provenientes 
de todas as regiões brasileiras poderão compartilhar experiências, 
discutir questões pedagógicas e estratégicas de nossa instituição, 
dentro de um ambiente de fraterna convivência. 

Curitiba, cidade com vocação para acolher grandes eventos, e com 
uma forte presença do Escotismo, mais uma vez abre seus braços 
para receber os membros no mais representativo evento dos 
Escoteiros do Brasil. A Região Escoteira do Paraná está empenhada 
em apoiar a Direção Nacional para que todos os participantes 
possam desfrutar da hospitalidade curitibana. 

Para o Congresso Nacional Escoteiro de 2018 buscamos um 
formato que garanta a mesma qualidade dos nossos tradicionais 
Congressos escoteiros, com custos nitidamente mais baixos, 
permitindo, assim, a participação de mais associados. Desse modo 
as refeições poderão ser feitas na praça de alimentação de um 
shopping próximo, localizado a 50 metros de local do evento, além 
do que existem hotéis nas imediações a uma curta caminhada.
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LOCAL
UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Av. Sete de Setembro, 3165 – Rebouças – Curitiba- PR

• Para chegar a Curitiba de veículo: As principais vias de acesso para chegar 
ao centro de Curitiba são a BR-116 (vindo de São Paulo ou Porto Alegre), ou a 
BR-376 (vindo de Florianópolis ou Ponta Grossa).

• Para chegar a Curitiba de avião: Pode-se chegar em Curitiba pelo Aeroporto 
Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, que recebe voos das 
principais capitais do país. 

DATA
Início às 9h do dia 28 de abril de 2018.
Encerramento às 12h do dia 1º de maio de 2018.

PRINCIPAIS ATIVIDADES DO CONGRESSO
• 91º Reunião do Conselho de Administração Nacional

• Reunião do Conselho Consultivo

• 23º Fórum Nacional de Jovens Líderes

• 25ª Reunião Ordinária da Assembleia Nacional 

• 2ª Edição do Prêmio Escoteiros do Brasil de Educação 

• 2º Seminário Nacional de Crescimento 

• Indaba do Centenário do Ramo Pioneiro

• Celebrações Religiosas

• Encontros, Seminários e Oficinas

A agenda detalhada do Congresso, incluindo as atividades, datas e horários, 
estará disponível em próximo boletim.

TRANSPORTE DURANTE O EVENTO
Transportes locais são de responsabilidade de cada participante. A 
organização do Congresso cobrirá apenas o deslocamento, ida e volta, entre 
o local do congresso (UTFPR) e o local do jantar festivo, em horário que será 
oportunamente informado, exclusivamente para os inscritos nas categorias 
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em que este serviço está previsto.

HOSPEDAGEM
A hospedagem é de responsabilidade de cada participante. Existem hotéis, 
de variadas categorias e preços, no entorno do local do Congresso, devendo 
a contratação desse serviço ser feita diretamente pelos participantes. Em 
próximos boletins informaremos os preços médios praticados, conforme 
sejam informados pelos respectivos hotéis. 

ALOJAMENTO
Para aqueles que desejarem, é possível acantonar nas salas de aula da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, onde ocorrerá o Congresso, 
havendo necessidade de que os participantes disponham de todos os materiais 
e equipamentos para acantonar. Quem desejar esta modalidade de hospedagem 
deverá confirmar pelo e-mail eventos@escoteiros.org.br até o dia 10 de abril 
de 2018.

DAS CATEGORIAS DE PARTICIPANTES
Os participantes do Congresso Nacional Escoteiro podem se inscrever nas 
seguintes categorias:

• Congressistas – Todos os associados da União dos Escoteiros do Brasil, com 
registro Escoteiro válido até 30/4/2018. O pagamento da taxa de inscrição 
dará direito a participar das atividades para as quais está qualificado, que serão 
realizadas entre os dias 28 de abril a 1º de maio de 2018, incluindo enxoval do 
evento (bolsa, bloco de anotações, caneta e crachá de identificação), coquetel 
da sessão solene, coffee-breaks, jantar festivo e respectivo translado. 

• Congressista na categoria de Jovem Líder – Todos os associados da União 
dos Escoteiros do Brasil, com idade entre 18 até 26 anos incompletos, com 
registro na UEB válido até 30/4/2018. O pagamento da taxa de inscrição dará 
direito a participar das atividades para as quais está qualificado, que serão 
realizadas entre os dias 28 de abril a 1º de maio de 2018, incluindo enxoval do 
evento (bolsa, bloco de anotações, caneta e crachá de identificação), coquetel 
da sessão solene, coffee-breaks, jantar festivo e respectivo translado. 

• Fórum Nacional de Jovem Líderes – Todos os associados da União dos 
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Escoteiros do Brasil com idade entre 18 até 26 anos incompletos, com 
registro Escoteiro válido até 30/4/18. A inscrição nesta categoria dará 
direito a participar somente do Fórum de Jovens Líderes, que ocorrerá no 
dia 28/04/18 (sábado), e reunião da Assembleia Nacional. A participação 
exclusiva nesta categoria estará isenta do pagamento da taxa de inscrição.

• Visitantes – Associados da União dos Escoteiros do Brasil ou não, que 
queiram participar das atividades sociais do evento, e que sejam inscritos 
por intermédio de um congressista. Inscritos nessa categoria não poderão 
participar das atividades e eventos do congresso, exceto da Sessão Solene, 
Reunião da Assembleia Nacional e Jantar Festivo. O pagamento da taxa de 
inscrição dará direito ao coquetel da sessão solene e ao mencionado jantar 
festivo com respectivo translado. 

VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS 

A Inscrição estará disponível no SIGUE, a partir do dia 5 de setembro de 2017. 
As tabelas a seguir são para pagamentos via boletos bancários emitidos pelo 
SIGUE.

CONGRESSISTAS

DATA DE 
VENCIMENTO PARCELAS VALOR DA 

PARCELA TOTAL

10/09/2017 8 R$ 33,75 R$ 270,00

10/10/2017 7 R$ 38,57 R$ 270,00

10/11/2017 6 R$ 45,00 R$ 270,00

10/12/2017 5 R$ 54,00 R$ 270,00

10/01/2018 4 R$ 71,25 R$ 285,00

10/02/2018 3 R$ 95,00 R$ 285,00

10/03/2018 2 R$ 142,50 R$ 285,00

10/04/2018 1 R$ 285,00 R$ 285,00

De 11/04 a 
28/04/18

1 R$ 330,00 R$ 330,00
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CONGRESSISTAS NA CATEGORIA JOVEM LÍDER

DATA DE 
VENCIMENTO PARCELAS VALOR DA 

PARCELA TOTAL

10/09/2017 8 R$ 31,25 R$ 250,00

10/10/2017 7 R$ 35,71 R$ 250,00

10/11/2017 6 R$ 41,67 R$ 250,00

10/12/2017 5 R$ 50,00 R$ 250,00

10/01/2018 4 R$ 66,25 R$ 265,00

10/02/2018 3 R$ 88,33 R$ 265,00

10/03/2018 2 R$ 132,50 R$ 265,00

10/04/2018 1 R$ 265,00 R$ 265,00

De 11/04 a 
28/04/18

1 R$ 310,00 R$ 310,00

VISITANTE

DATA DE 
VENCIMENTO PARCELAS VALOR DA 

PARCELA TOTAL

10/09/2017 8 R$ 11,88 R$ 95,00

10/10/2017 7 R$ 13,58 R$ 95,00

10/11/2017 6 R$ 15,83 R$ 95,00

10/12/2017 5 R$ 19,00 R$ 95,00

10/01/2018 4 R$ 27,50 R$ 110,00

10/02/2018 3 R$ 36,66 R$ 110,00

10/03/2018 2 R$ 55,00 R$ 110,00

10/04/2018 1 R$ 110,00 R$ 110,00

De 11/04 a 
28/04/18

1 R$ 140,00 R$ 140,00



CONGRESSO NACIONAL ESCOTEIRO

Curitiba • PR • 2018

Boletim 1 Versão 1 - 31.8.2017

7

Importante: a inscrição como visitante só poderá ser efetivada por inscrição 
juntamente com um congressista.

• Transferência de inscrição será aceita até o dia 10/4/18. Após esta data não 
será aceita transferência de inscrição.

• O cancelamento da inscrição será aceito até a data de 10/4/18. Na devolução 
dos valores pagos será descontada a taxa administrativa de R$ 25,00 (vinte e 
cinco reais).

• Para cancelamento após a data de 11/4/18 não haverá devolução. 

NORMAS DO EVENTO
• Atitude e Comportamento: Eventos escoteiros são locais de encontro,
intercâmbio e celebração da fraternidade, tal como proposto pelos valores
da Lei e Promessa Escoteiras. Desrespeito às práticas escoteiras ou
instruções apresentadas pela organização do evento podem resultar na
eventual apuração de responsabilidade.

• Apresentação pessoal: Para todo o evento sugere-se o uso de vestuário ou
uniforme escoteiro, conforme consta no POR.

• Danos e prejuízos: Os participantes serão responsabilizados diretamente
por eventuais danos e/ou prejuízos causados à propriedade de terceiros, por
atos ou atitudes indevidas.

• Segurança: Aconselhamos os participantes a identificar seus pertences
e deixar objetos de valor no cofre do hotel ou em local seguro sob sua
responsabilidade. A organização do evento não se responsabilizará pela
perda de objetos pessoais.

• Comércio: Não será permitido comercializar nenhum tipo de produto sem a
autorização prévia da Diretoria Executiva Nacional.
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MAIS INFORMAÇÕES
Os próximos boletins apresentarão mais detalhes sobre o evento. Informações 
complementares podem ser solicitadas para a gerência de eventos no Escritório 
Nacional, por intermédio do e-mail eventos@escoteiros.org.br, ou pelo telefone 
41  33534732.

Curitiba – PR, 31 de agosto de 2017.

  

Alessandro Garcia Vieira

Diretor Presidente

Escoteiros do Brasil


