
Brasilia
 

-
 

DF

 

•

 

Abril

 

2019

BOLETIM 1 - Informações 
Preliminares
versão 17/12/2018

92º Reunião do Conselho de  
Administração Nacional
Reunião do Conselho Consultivo
24º Fórum Nacional de Jovens Líderes
26ª Reunião Ordinária da Assembleia Nacional
3ª Edição do Prêmio Escoteiros do Brasil de Educação
3º Seminário Nacional de Crescimento
Reunião Extraordinária da Assembleia Nacional



BOLETIM 1 - Informações Preliminares
versão 17/12/2018

CONGRESSO NACIONAL ESCOTEIRO

1. MENSAGEM

O Congresso Nacional Escoteiro é um espaço de encontro das lideranças escoteiras do 
nosso país, aproveitando a oportunidade da realização da reunião ordinária da Assem-
bleia 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 bra-
sileiras poderão compartilhar experiências, discutir questões pedagógicas e estratégicas 
de nossa instituição, dentro de um ambiente de fraterna convivência. 

A cidade sede do evento, Brasília – capital federal do país – tem um plano urbanístico 
único, elaborado pelo urbanista Lúcio Costa, e construída com projetos arquitetônicos de 
Oscar Niemeyer. Não são só os monumentos que fazem visitantes e turistas se renderam 
à grandeza da capital. Graças ao território plano e à ausência de grandes construções 
verticais, o céu de Brasília acabou conhecido como um dos mais bonitos do país, que, 
para muitos, praticamente substitui o mar ao emoldurar as construções de traços moder-
nos e os largos espaços verdes que completam a paisagem.

Por conta desse conjunto de beleza e da importância arquitetônica, Brasília recebeu em 
1987 o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, concedido pela Unesco. Foi o pri-
meiro bem cultural contemporâneo a entrar nessa lista, figurando no mesmo patamar de 
importância das Pirâmides do Egito, a Grande Muralha da China, a Acrópole de Atenas, o 
Centro Histórico de Roma e o Palácio de Versalhes.

Para o Congresso Nacional Escoteiro de 2019 buscamos um formato que garanta a mes-
ma qualidade dos nossos tradicionais Congressos Escoteiros, mas com custos nitidamen-
te mais baixos, permitindo, assim, a participação de mais associados. 

2. DATA E CIDADE

O 25º Congresso Nacional Escoteiro acontecerá na Cidade de Brasília, Distrito Federal, 
nos dias 26, 27 e 28 de abril de 2019.
Maiores informações sobre o local serão disponibilizadas brevemente.
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3. PRÉVIA DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

26/04 (Sexta-feira) Programação
08h00 Credenciamento

09h00 - 94ª Reunião do Conselho de Administração Nacional
- 24º Fórum Nacional de Jovens Líderes 
- Encontro Nacional de Formadores
- Reuniões de Modalidades, Radioescotismo e COBRAS

12h30 Almoço.

14h00 - 94ª Reunião do Conselho de Administração Nacional
- 24º Fórum Nacional de Jovens Líderes
- Reunião do Conselho Consultivo
- Oficinas

20h00 - Sessão Solene da Assembleia
- 3ª Edição do Prêmio Escoteiros do Brasil de Educação

21h30 Coquetel

27/04 (Sábado) Programação
08h00 Credenciamento

09h00 - 26ª Reunião Ordinária da Assembleia Nacional

12h30 Almoço

14h00 - Reunião Extraordinária da Assembleia Nacional

20h00 Jantar Festivo

28/04 (Domingo) Programação
08h00 - Missa Escoteira Nacional

- Momentos Espirituais Nacionais - Cultos e outras Celebrações

09h00 - 95ª Reunião do Conselho de Administração Nacional
- 3º Seminário Nacional de Crescimento
- Encontro Nacional de Diretores Regionais de Gestão de Adultos
- Oficinas

11h30 - Cerimônia Final e Encerramento do Evento

4. HOSPEDAGEM

A escolha e reserva de hospedagem, bem como o seu custo, são de responsabilidade de 
cada participante do congresso. A organização do evento informará, no próximo boletim 
informativo, lista de hotéis que se situam próximos do local de realização dos eventos.
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5. ALOJAMENTO

Será oferecido alojamento gratuito no Campo Escoteiro, única e exclusivamente para os 
participantes na categoria JOVENS LÍDERES inscritos para o Congresso (e não apenas 
para o Fórum), limitado ao máximo de 36 pessoas.
Os lugares disponíveis no alojamento serão alocados por ordem de chegada dos pedidos, 
conforme cheguem ao e-mail eventos@escoteiros.org.br, necessitando que os solicitan-
tes já estejam inscritos no evento como ¨Congressista Jovem Líder”.

6. ACAMPAMENTO

Será disponibilizada, gratuitamente, área para acampamento dos participantes que opta-
rem por este formato, no Campo Escoteiro, na parte denominada “Campo da Capivara”. 
Essa modalidade pode ser solicitada ao e-mail eventos@escoteiros.org.br, necessitando 
que os solicitantes já estejam inscritos no evento como congressistas.

7. DAS CATEGORIAS DE PARTICIPANTES

Os participantes do Congresso Nacional Escoteiro podem se inscrever nas seguintes ca-
tegorias:

Congressista – – Todos os associados da UEB com registro escoteiro válido até 30/4/2019. 
O pagamento da taxa de inscrição dará direito a participar do evento que será realizado 
entre os dias 26 a 28 de abril de 2019, incluindo: enxoval do evento, coquetel após sessão 
solene, jantar festivo e coffee-breaks.

Congressista na categoria de Jovem Líder – Todos os associados da UEB com idade en-
tre 18 anos completos e 26 anos incompletos, com registro escoteiro válido até 30/4/2019. 
O pagamento da taxa de inscrição dará direito a participar do evento que será realizado 
entre os dias 26 a 28 de abril de 2019, incluindo: enxoval do evento, coquetel após sessão 
solene, jantar festivo e coffee-breaks.

Fórum de Jovem Líderes – Todos os associados da UEB com idade entre 18 até 26 anos 
incompletos, com registro escoteiro válido até 30/4/19. A inscrição nesta categoria dará 
direito a participar somente do Fórum de Jovens Líderes, que ocorrerá no dia 26/04/19 
(sexta-feira) e reunião da Assembleia Nacional, sem acesso ao serviço de coffee-breaks. 
A participação exclusiva nesta categoria estará isenta do pagamento da taxa de inscrição.

Acompanhante – Aqueles que, associados da UEB ou não, tenham interesse em parti-
cipar apenas das atividades sociais do evento. O pagamento da taxa de inscrição dará 
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direito exclusivamente ao jantar festivo e coquetel da Sessão Solene, sem possibilidade 
de participação em oficinas ou acesso ao serviço de coffee-breaks.

8. VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS 

Os valores que compõem a taxa de inscrição serão divulgados em breve no Boletim n. 2 
e as inscrições estarão disponíveis no Paxtu.

9. MAIS INFORMAÇÕES

Os próximos boletins apresentarão mais detalhes sobre o evento, mas os interessados já 
podem começar a verificar e adquirir passagens aéreas e organizar a agenda para parti-
cipar desse grande evento dos Escoteiros do Brasil.
Informações complementares podem ser solicitadas para a gerência de eventos no Es-
critório Nacional, por intermédio do e-mail eventos@escoteiros.org.br, ou pelo telefone 
41 33534732.

Curitiba – PR, 17 de dezembro de 2018.

  

Alessandro Garcia Vieira
Diretor Presidente


