
SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO 
Região Escoteira de Minas Gerais 

 

BOLETIM #1 
 
 

1. APRESENTAÇÃO 
 

A Equipe Regional de Imagem e Comunicação da Região Escoteira de Minas 
Gerais (ERIC/MG) promoverá o "I Seminário Regional de Imagem e Comunicação 
Escoteira” como objetivo alinhar as diretrizes, trocar experiências e capacitar os 
voluntários - profissionais ou não - na área de comunicação. O objetivo maior do 
seminário é reunir, em um mesmo evento, os responsáveis pela comunicação nos Distritos e 
Unidades Escoteiras Locais e profissionais de propaganda, incentivando o incremento de 
volume e qualidade da comunicação escoteira. Com o tema “Comunicação escoteira não 
precisa ser careta”, ele abordará os equívocos na comunicação escoteira e dará 
recomendações para nortear a construção da imagem da gestão nos diversos níveis da 
instituição. 

 
 

2. PROGRAMAÇÃO 
 

A Programação do evento será divulgada no boletim#2. A atividade se inicia às 
08 horas da manhã do dia 09/06/2018 e se encerra às 14 horas do dia 10/06/2018. 

 
 

3. INFRAESTRUTURA 
 

3.1 Local: Idea Casa Cultural  - Rua Bernardo Guimarães, 1200 – 
Funcionários – Belo Horizonte (https://www.ideacultura.com.br/) 
 
3.2 Alojamento: o local não permite acantonamento, havendo opções de 
hotéis na região que serão divulgados no boletim#2. A coordenação do evento 
buscará junto aos Grupos Escoteiros locais opções para acantonamento para 
aqueles que assim desejarem. 
 
3.3 Credenciamento: o credenciamento dos participantes será das 7:00 às 8:00 
horas.  
 
3.4 Alimentação: O almoço será de responsabilidade de cada participante 
(restaurantes próximos ao local), sendo oferecido coffee-break durante a 
programação. 
 
3.5 Transporte: responsabilidade do participante.  
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4. PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÕES 
 

4.1 Jovens, Escotistas e Dirigentes: As vagas para o evento estão limitadas 
em 64 participantes registrados para o ano de 2018 junto a União dos 
Escoteiros do Brasil. Podem participar escotistas e dirigentes, assim como jovens 
com idade entre 17 anos e 21 anos incompletos. 
 
4.2 Inscrições: Via PAXTU de 01/04/2018 – 11/05/2018 
 
4.3 Valor:  

 
Inscrições feitas até 30/04/2018:  
R$ 50,00 (Escotistas e Dirigentes) / R$ 30,00 (Pioneiros/Seniores).  
 
Após esta data:  
R$ 60,00 (Escotistas e Dirigentes) / R$ 40,00 (Pioneiros/Seniores). 

 
4.4 Conta para depósito: 

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL 
CNPJ: 33.788.431/0011-95 
Caixa Econômica Federal 
Agência: 2419 
Operação: 003 
Conta: 00001175-2 

 
O recibo deve ser enviado para o e-mail seminario_rmg@escoteirosmg.org.br 
com a respectiva ficha de inscrição até a data limite prevista no item 4.2. 
 
4.5 Kit de participação: Insígnia “Embaixador da Imagem Escoteira” 
(Resolução DEN 01/2010), certificado de participação, bloco e caneta.  
 
4.6 Autorização: A participação de membros juvenis menores de 18 anos 
estará condicionada a autorização dos pais ou responsáveis em documento 
específico. A ficha de autorização será aquela disponível no PAXTU no ato da 
inscrição.  
 
4.7 Programação: será publicada no Boletim #2. 
 
4.8 Não serão aceitas inscrições fora do prazo. 
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5. NORMAS DO EVENTO 
 

5.1 Atitudes e Comportamentos: espera-se dos participantes atitudes e 
comportamentos em conformidade com os Valores e Princípios Escoteiros.  
 
5.2 Apresentação Pessoal: Conforme regra 44 do P.O.R., nas cerimônias oficiais 
de abertura e encerramento, e sempre que solicitado pela equipe de 
organização, deverá ser utilizado o uniforme ou vestuário escoteiro. 
 
5.4 Objetos de Valor: os participantes são responsáveis pela guarda de seus 
pertences.  
 
5.5 Visitas: Não serão permitidas visitas ao local do evento por pessoas não 
inscritas. 
 
5.6 Cessão do Uso de Imagem: os participantes cedem a União dos Escoteiros 
do Brasil (UEB) EM TODOS OS SEUS NÍVEIS, o direito de utilizar-se de imagens 
e voz captadas durante o seminário para a edição de filmes e fotos divulgando 
o Movimento Escoteiro e materiais educativos, conforme previsto no artigo 42° 
parágrafo 11 do Estatuto da UEB.  

 
 
COORDENAÇÃO DO EVENTO 
 

Equipe Regional de Imagem e Comunicação - Região Escoteira de Minas Gerais 
– comunicacao@escoteirosmg.org.br  
 
 

Juiz de Fora, 27 de março de 2018. 
 
 
 

 
RICARDO MACHADO 

Coordenador Regional para Imagem e Comunicação 
Escoteiros do Brasil – Região de Minas Gerais 
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