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Introdução
Visando contribuir com a formação de jovens e adultos praticado na
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, o Grupo Escoteiro
Desterro dialoga com a universidade apresentando através do método
escoteiro, uma complementação ao ensino formal praticado pela
universidade, a fim de criar competências e aptidões necessárias a vida
em sociedade como o social, afetivo, caráter entre outros.

Este relato de experiência visa exemplificar como essa interação
universidade-movimento escoteiro ocorre.



Histórico

• Grupo escoteiro Desterro – 52 SC
Florianópolis
• Iniciou suas atividades em 1980, passou a ter

sua sede própria no campus da UFSC em 1985.

• Passou a fazer parte do projeto de extensão
“Grupo escoteiro Desterro, educação não
formal, cidadania e meio ambiente” em 2013

• Desde então passamos a participar da SEPEX
(semana de pesquisa e extensão) fazendo a
interação da educação não formal e a extensão
universitária



•GED: Projeto de Extensão
• Objetivos gerais 

• contribuir para a educação de jovens, baseado em sistema de
valores, na promessa e na lei escoteira, ajudando a construir um
mundo melhor, aonde se valorize a realização individual e a
participação construtiva em sociedade;

• otimizar as relações de intercâmbio entre a Universidade e a
sociedade;

• estimular a troca de saberes entre a Universidade e a sociedade,
através da prática do escotismo; e ,

• apoiar à implementação, promoção e valorização do projeto do
Parque Universitário, através de ações voltadas para a educação
ambiental para jovens e comunidade.



SEPEX – Mini Curso
Nós e Amarras Para Prática em Pioneira

A escolha do tema do minicurso se deu por a UFSC
abrigar cursos que podem se beneficiar de técnicas
de bioconstrução como a Arquitetura, biologia e
engenharia civil. Assim tornando atrativo aos olhos
da comunidade acadêmica.

Pensado para ser um instrumento de divulgação do
movimento e do método escoteiro, o minicurso foi
pensado e executado seguindo o preceito de ser
atrativo, variado e do aprender na prática.



SEPEX – Mini Curso Nós e 
Amarras Para Prática em 
Pioneira

Objetivos: Divulgar o movimento escoteiro.
Possibilitar um maior conhecimento sobre nós e
amarras e suas utilidades. Explanar sobre as
técnicas para confecção de nós, amarras e
pioneirias. Promover a prática de nós e amarras.



Conteúdo programático:
1. Introdução: Histórico e conceito de nós e 

amarras;

2. Principais nós e suas utilidades;

3. Principais amarras e suas utilidades;

4. Prática de nós;

5. Prática de amarras;

6. Conceitos básicos sobre pioneirias;

7. Confecção de pioneirias simples.



O conhecimento sobre nós e amarras é o primeiro passo nos
trabalhos de pioneiria – construções em geral em bambu. Os nós são

necessários para dar conforto e segurança nos acampamentos, são de grande
uso na Marinha e imprescindíveis nos salvamentos. As amarras são necessárias
para montar móveis e apetrechos de acampamento e são de grande uso nas
forças armadas de todo o mundo, nos cursos de sobrevivência na selva e, no
movimento escoteiro.



Considerações finais.

Ao final do minicurso, averiguou-se que os objetivos de foram atingidos com
sucesso. Os participantes se interessaram pelo grupo que está inserido
dentro da UFSC bem como pelo movimento escoteiro. Aprenderam
satisfatoriamente as técnicas em nós e amarras com bambus e trabalham a
coordenação motora fina e trabalho em equipe.



Obrigada!

http://gedesterro.ufsc.br/

gedesterro@contato.ufsc.br 

yannaufsc@hotmail.com
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