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Veja quem vai estar presente!

Confirmaram presença, e irão contribuir com seus conhecimentos para o nosso 2º Congresso 
Brasileiro de Educação Escoteira, os seguintes educadores:

Pia Melin Mortensen

Pia é membro do Comitê Escoteiro Mundial desde agosto de 2017. Ela já 
fez parte da Direção Nacional da Associação Escoteira da Dinamarca, por 
6 anos, como Comissária Internacional Adjunta e depois como 
Comissária Internacional. Pia tem mestrado em Estratégia e Governança 
da Escola de Negócios de Copenhagen, e atualmente, trabalha como 
consultora de Gerenciamento de Projetos e Gestão Estratégica.
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Stephen Peck

Stephen é o diretor de Eventos Mundiais do Escritório Mundial desde 
março de 2015.  Antes disso ele foi o Diretor de Operações da “Scout 
Associa�on”, do Reino Unido UK, durante 18 anos, como responsável 
pelo Programa de Jovens, Adultos no Esco�smo, Área Internacional e 
Centros Escoteiros. Ele também foi Chefe de Campo de Gilwell Park 
durante este período. Já trabalhou para o YMCA como assistente e mais 
tarde, como Diretor de Marke�ng e Desenvolvimento, e também foi 
chefe execu�vo da Formação do Endeavour, uma ONG no Reino Unido 
que trabalha com jovens desfavorecidos. Steve tem pós-graduação em 
Administração na Escola de Negócios da Cranfield, no Reino Unido. 

Roberto Greco

Professor da Universidade de Campinas (UNICAMP) desde 2012, onde 
ministra disciplina com conteúdo de Geografia �sica geral e a disciplina 
de Prá�cas de geociências na educação básica para estudantes de 
geografia e geologia. Orienta alunos de mestrado e doutorado no 
programa de pós-graduação em Ensino e História de Ciência da Terra. 
Licenciado em Ciências Naturais (1997) e doutor pela escola de 
doutorado Ciência do Sistema Terra: ambiente, recursos e patrimônio 
cultural (2010), ambas cursadas na Universidade dos Estudos de Modena 
e Reggio Emilia (Unimore), Itália. De setembro de 2010 e março de 2012 
trabalhou em Roma, no Ministério da Educação. Está na coordenação da 
Olimpíada Brasileira de Geografia e Ciência da Terra. É vice coordenador 
da Organização Internacional de Educação em Geociências (IGEO) e 
membro do Conselho Execu�vo das Associação Internacional para a 
Promoção da Geoé�ca (IAPG). 
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Hector Carrer

Educador e membro do Movimento Escoteiro argen�no. É graduado em 
Psicopedagogia pela Universidad CAECE e, também, tem formação 
superior em Jogos e Cria�vidade pelo Estúdio Inés Moreno, Argen�na. É 
especialista em Implementação de Projetos de Ensino à Distância, e 
especialista em Educação Sócio Comunitária pela Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN), Argen�na. Foi diretor da área de programa 
educa�vo do projeto “Campamentos para Chicos”, da Secretaria de 
Desenvolvimento Social da Argen�na e dos “Scouts de Argen�na”. Foi 
diretor de Programa de Jovens na Associação “Scouts de Argen�na”. 
Trabalhou onze anos no Bureau Escoteiro Mundial – Região 
Interamericana, como Assistente de Diretor de Programa de Jovens, 
Diretor de Programa de Jovens e Execu�vo de Operações para o Cone 
Sul. Atualmente é Diretor Educa�vo de “Tierra de Juego” (editora).

Alessandro Garcia Vieira

Ingressou no Esco�smo em 1977 e se mantém em a�vidade de forma 
ininterrupta. Foi Lobinho, Escoteiro, Sênior e Pioneiro, e depois ocupou 
diversas funções como esco�sta e dirigente. Foi diretor de Métodos 
Educa�vos na UEB, coordenando os trabalhos de atualização do 
programa educa�vo, e atualmente é diretor presidente da ins�tuição. 
Tem formação em Nível Avançado dos Ramos Escoteiro e Sênior, e é 
nomeado DCIM – Diretor de Curso Insígnia de Madeira. É Servidor 
Público Federal (atualmente preside o órgão de Correição do STJ – 
Superior Tribunal de Jus�ça) e Professor Universitário. Bacharel em 
Direito, Especialista em Metodologia do Ensino Superior 
(Pós-graduação), com cursos de extensão e aperfeiçoamento nas áreas 
de Direito. No UniCEUB – Centro Universitário de Brasília, integra o corpo 
docente da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, como professor 
�tular no curso de Direito, e nessa condição também integra o corpo 
docente da pós-graduação.
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Informações sobre prazo para proposta de oficina e trabalhos

Esclarecemos que as propostas de oficinas prá�cas, conforme constam no bole�m 1, devem ser feitas 
até o dia 10 de julho de 2018, e ter relação com um dos eixos temá�cos do evento. As confirmações 
de aceitação serão efe�vadas até o dia 31 de julho.

Da mesma forma, as propostas de trabalhos – comunicação oral ou relato de experiência – devem ser 
feitos, dentro das diretrizes que constam no bole�m 1, até o dia 10 de julho de 2018. As confirmações 
de aceitação serão efe�vadas até o dia 31 de julho.


