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Aos 

Presidentes de Regiões Escoteiras 

União dos Escoteiros do Brasil 

 

Prezado(a) Companheiro(a), 

A Diretoria Nacional de Métodos Educativos, por meio da Equipe Nacional de Gestão 
de Adultos, com o apoio da Região Escoteira do Paraná, abre inscrição para todos os 
membros da União dos Escoteiros do Brasil, devidamente qualificados a participar do 
Curso de Formadores – Nível 1. 

 

Realização: De 15 a 18 de junho de 2017 

Cidade: Campo Largo (PR) 

Local: Campo Escola de Bateias  

Estrada do Cerne – KM 29 – Bateias (PR) 

Taxa: Até o dia 21 de maio - R$ 420 

De 22 a 30 de maio - R$ 450 

Inscrições: Até o dia 30 de maio de 2017 – Via Meu Sigue 

 

Somente serão aceitas inscrições de formadores devidamente indicados por suas 
respectivas Regiões Escoteiras. Esta indicação deverá ser formalizada por um ofício 
assinado pelo diretor presidente da Região. Associados inscritos sem este pré-
requisito terão a suas inscrições anuladas e o valor referente a inscrição será 
restituído, descontadas as custas bancárias. 

Requisitos de participação: 

- Ter concluído o Nível Avançado como escotista ou dirigente; 

- Estar em dia com seu registro junto à União dos Escoteiros do Brasil, com suas 
obrigações administrativas e financeiras; e 

- Ser indicado por sua Região Escoteira. 
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Número de vagas 

Cada Região Escoteira possui uma cota de vagas reservadas para o CF-1 (SP-7; RS-6; 
PR-5; SC-4; MG4; RJ-3; RN-2 e 1 vaga para cada uma das demais Regiões), até ser 
preenchido o limite de 32 vagas. 

Após a primeira fase de inscrições, que se encerra em 21 de maio, o Escritório 
Nacional informará a possibilidade de as Regiões apresentarem novos candidatos 
para as eventuais vagas remanescentes, cujo prazo de inscrições será até o dia 30 de 
maio, impreterivelmente. 

Dúvidas e solicitações deverão ser encaminhadas ao e-mail 
adultos@escoteiros.org.br, aos cuidados do gerente de gestão de adultos, Marcos 
Ramacciato. 

As tarefas prévias e outras informações a respeito do local e materiais serão enviadas 
diretamente aos participantes inscritos, pelo Escritório Nacional ou pela Direção do 
Curso. 

 

Curitiba, 3 de março de 2017. 

 

 

Carmen Barreira 
Diretora Nacional de Métodos Educativos 

Escoteiros do Brasil 
 

 

 


