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BOLETIM 1
INFORMAÇÕES GERAIS E REGRAS DE PARTICIPAÇÃO

1. Sobre o evento

O Seminário Nacional de Métodos Educativos tem como principal finalidade apresentar e discutir os projetos 
e tendências das áreas estratégicas de Programa Educativo e Gestão de Adultos. Seus principais objetivos 
são:

• Alinhar as ações previstas no Planejamento Estratégico da UEB, especialmente as previstas no 
   marco estratégico de Métodos Educativos.

• Habilitar as equipes para que implementem processos de Métodos Educativos nas Regiões 
   Escoteiras: Programa Educativo e Gestão de Adultos, para reflexão, discussão e difusão dos 
   conceitos que sustentam nossa proposta educativa.

• Identificar as principais dificuldades na aplicação do Método Escoteiro e Programa Educativo, 
   buscando estratégias de melhoria.

Sua realização está sob a responsabilidade da Diretoria Executiva Nacional, em parceria com a Região 
Escoteira do Rio de Janeiro.

2. Data e Local

O Seminário Nacional de Métodos Educativos será realizado nos dias 10 e 11 de março de 2018, na cidade 
do Rio de Janeiro (RJ).

Centro Universitário Universus Veritas - Univeritas
R. Marquês de Abrantes, 55 - Flamengo, Rio de Janeiro - RJ

3. Abertura e encerramento

O local do Seminário estará aberto para credenciamento a partir das 7h30 do dia 10/03/18 (sábado). A 
abertura está marcada para às 9h do dia 10/03/18 (sábado). O encerramento será realizado às 12 horas do 
dia 11/10/18 (domingo).



4. Hospedagem e alimentação

A hospedagem e a alimentação serão por conta de cada participante. Não será oferecido alojamento no 
local. O evento oferecerá, incluso na taxa do evento, apenas o almoço de sábado. No próximo boletim 
daremos algumas sugestões de hotéis para hospedagem próxima ao local do evento.

5. Tema

O tema do Seminário Nacional de Métodos Educativos é: “Vivendo a Aventura, Transformando Pessoas”, 
motivo que guarda estreita relação com o propósito do Movimento Escoteiro, a participação do adulto como 
educador e principalmente a experiência inesquecível proporcionada pelo Escotismo na vida de crianças, 
adolescentes e jovens na vivência do Método Escoteiro.

6. Programação

O Seminário Nacional de Métodos Educativos pretende reunir lideranças e gestores da área de Programa 
Educativo e Gestão de Adultos para compartilhar experiências, conhecer tendências e boas práticas. O 
programa do evento será detalhado no boletim 2, que trará também informações sobre apresentação de 
experiências e boas práticas.

7. Participação

O Seminário Nacional de Métodos Educativos é destinado a membros da União dos Escoteiros do Brasil, em 
pleno gozo de seus direitos como associados e que ocupem funções nas seguintes áreas:

• Membros da Equipe Nacional de Atualização do Programa - ENAP

• Membros da Equipe Nacional de Gestão de Adultos – ENGA

• 5 Pessoas indicadas por cada Região Escoteira, responsáveis pela gestão e implementação de 
    políticas e estratégias relacionadas ao Programa Educativo, Gestão de Adultos e Métodos Educativos 
    (Diretores/Coordenadores Regionais da Área de Programa Educativo, Gestão de Adultos ou Métodos 
   Educativos).

• 1 integrante da Rede de Jovens Líderes, indicado pela Região Escoteira, que esteja envolvido nos 
   processos de Programa Educativo, Gestão de Adultos ou Métodos Educativos. 

• Profissionais escoteiros que atuem nas áreas de Programa Educativo, Gestão de Adultos ou Métodos 
   Educativos.

8. Inscrições

As inscrições poderão ser realizadas por meio do PAXTU, a partir de 20/11/17.

Somente serão aceitas inscrições de pessoas indicadas por sua respectiva Região Escoteira. A Diretoria 
Regional deverá formalizar a indicação pelo e-mail: juliana.cochenski@escoteiros.org.br

A inscrição será efetivada após confirmação formal da Região Escoteira, conforme indicado acima. Somente 
após essa confirmação, será possível a emissão do boleto de pagamento;

Inscrições sem a devida recomendação Regional serão automaticamente excluídas.



9. Taxa de inscrição e opções de pagamento

A taxa de inscrição cobrirá o seguinte: kit do participante (pasta, caneta, bloco, crachá) 3 coffee breaks e 1 
almoço (sábado).

O valor da inscrição será de R$ 100,00 (cem reais) para pagamento até 30 de janeiro de 2018, via boleto 
bancário emito pelo Paxtu.

Curitiba, 06 de novembro de 2017

Alessandro Garcia Vieira
Diretor Presidente


