
  
 
 
 
 
 
 

 

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL   
Região Estado Distrito Escritório 

Rua do endereço Completo 99 
Bairro, Cidade Aqui, UF 

Tel (54) 3210-9876  Fax(54) 4321.0987    
www.escoteiros.org.br 

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 Atualização 
do Programa, com o apoio da Região Escoteira do Maranhão, abre inscrição para todos os 
membros da União dos Escoteiros do Brasil, devidamente qualificados a participar do 
Curso Nacional de Gestores do Programa Educativo – Nível 1.  

Objetivos do Curso: Capacitar o adulto com perfil necessário para gestão de processos 
relacionados ao programa educativo, especialmente no que se refere a sua 
implementação, ferramentas e metodologias de animação territorial (mobilização, 
suporte e apoio as Unidades Escoteiras Locais, Distritos e Regiões Escoteiras) para 
ocupar cargos ou desempenhar funções decorrentes de designação para a área de 
Programa Educativo.  

Este curso é indicado para: Diretores Regionais de Programa Educativo, Coordenadores 
Regionais de Ramos, Diretores de Métodos Educativos nas Regiões, Profissionais 
Escoteiros que atuam na área de Programa e outras funções correlatas, que sejam 
indicados por suas respectivas Regiões Escoteiras.  

Cidade: São Luis - Maranhão 

Local: OÁSIS – Casa de Oração, Encontros e Cursos 

 

Data: 20 a 23 de junho de 2019.  

Taxa: R$ 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais) 

 

INSCRIÇÕES: 

Data final de inscrição:  24 de maio de 2019. 

Somente serão aceitas inscrições devidamente indicadas 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, 
sendo descontados os custos bancários. 

NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES FORA DOS PRAZO INDICADO. 
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Requisitos de participação: 

 Ter concluído o Nível Avançado como escotista ou dirigente – Insígnia de Madeira. 

 Estar ocupando cargo ou desempenhando funções decorrentes de designação para 
a área de programa educativo, em Nível Nacional ou Regional.  

 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. 

 

Número de vagas: 

Cada Região Escoteira possui uma cota de vagas reservadas para o Curso de Gestores do 
Programa Educativo: MA -6; SP-4; RS-4; PR-2; SC-2; MG-2; RJ-2 e 1 vaga para cada uma 
das demais Regiões.  

Após a primeira fase de inscrições, que se encerra em 24 de maio de 2019, o Escritório 
Nacional informará a possibilidade das Regiões apresentarem novos candidatos para as 
eventuais vagas remanescentes, cujo prazo de inscrições será até o dia 31 de maio de 
2019, impreterivelmente.  

Caso o curso não atinja uma adesão mínima, ele poderá ser remarcado para uma data 
futura.  

 

Outras Informações: 

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. 

 

 

Carmen Barreira 
Diretora de Métodos Educativos 
Escoteiros do Brasil  
 


