
INFORMAÇÕES GERAIS

O Encontro Nacional de Radioescotismo será realizado 
dias 4 e 5 de março de 2017, em São Paulo. O evento será 
realizado no estado de São Paulo, Parque Cientec – USP - 
Av. Miguel Estéfano, 4200 - Vila Agua Funda, São Paulo - SP, 
04301-904.

Confira no mapa: https://goo.gl/qFahsr 

As inscrições serão feitas através do SIGUE, até o dia 23 de fevereiro de 2017, e a taxa 
de participação será de R$ 100.
Possibilidade de acomodação em acantonamento ou em hotéis indicados pela organiza-
ção do evento.

PROPOSTAS DO ENCONTRO
 
Padronizar a organização, desenvolvimento e avaliação de atividades do Radioescotismo 
para os Escoteiros do Brasil;
Celebrar os 36 anos de atividades ininterruptas da Patrulha Baden Powell, da Rodada 
Sempre Alerta para Servir;
Apresentar o planejamento das atividades do Radioescotismo e preparar seu desenvolvi-
mento, com a ajuda de todos;

PAUTA DO ENCONTRO

• Workshops específicos para cada uma das principais atividades do Radioescotismo 
dos Escoteiros do Brasil: 
1. CQWS HF e Echolink: organização, desenvolvimento e apuração, em nível nacional e 
internacional;
2. Scouts Field Day: sugestão de programação, material de apoio e divulgação;
3. Jota-Joti: programação e integração das atividades, em nível nacional e mundial;
4. Patrulha Baden Powell: rodadas em HF e Echolink para todo o País.

• Radioescotismo nas Regiões Escoteiras:
1. Busca de soluções para a inatividade de alguns coordenadores regionais;
2. Indicação dos representantes da Equipe Nacional para as regiões do Brasil;
3. Presença do Radioescotismo nas atividades nacionais descentralizadas, como grandes 
jogos, mutirões, etc.

• Cursos sobre Radioescotismo:
1. Apresentação da proposta do Curso Técnico de Radioescotismo, para aplicação em 
nível nacional; 
2. Indicar a equipe de formadores que encabeçará o projeto para sua implantação;
3. Avaliar o Curso de Legislação, Ética e Técnica do Radioamadorismo, oferecido pelo 
site;
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4. Desenvolver e implantar os cursos de Radioeletricidade e Telegrafia, também através do 
site.

• UEB rádio (web rádio) e UEB tv (web tv): utilização para suporte às atividades do Esco-
tismo no Brasil.

• Tema nacional dos Escoteiros do Brasil: sustentabilidade aplicada ao Radioescotis-
mo;

• Maratona Nacional de Radioescotismo: proposta e lançamento;

• E mais: N1MM+, modos de operação, participação em contestes e outras orientações;

PARTICIPAÇÃO

Radioamadores Escoteiros (jovens e adultos), membros da Patrulha BP, dirigentes, 
escotistas e formadores;
Jovens associados, que terão programação especial, com práticas de Radioescotismo; 

GRUPOS DE TRABALHO

Para cada tópico, serão montados Grupos de Trabalho, apresentados antecipadamente; 
A Coordenação das Atividades será passada aos Grupos de Trabalho, que comporão a 
Equipe Nacional; 
Cada participante poderá optar por um ou mais grupos de trabalho, de acordo com a 
programação do Encontro;
Elaboração de um cronograma de trabalho para cada uma das atividades propostas ou 
em andamento.

SUA PARTICIPAÇÃO É IMPORTANTE!

Acreditamos que nossas atividades são realmente válidas e propícias ao desenvolvimento 
de nossos associados;
Fazê-las melhores e mais proveitosas é nosso objetivo, respeitando as experiências vivi-
das;
Juntos, poderemos realmente evoluir e promover melhores recursos e atividades para os 
Escoteiros do Brasil;
Trabalhando com sua ajuda e com o apoio da Direção Nacional, certamente avançare-
mos mais e mais.

Ronan Augusto Reginatto – PY2RAR
Coordenador Nacional de Radioescotismo

Escoteiros do Brasil

Alessandro Garcia Vieira
Diretor Presidente
Escoteiros do Brasil


