Comunicado 01/2018 – ERGA/DF
Brasília, 17 de outubro de 2018.

Aos Grupos Escoteiros e Seções Autônomas
Região do Distrito Federal
Devido ao visível crescimento da Região Escoteira do Distrito Federal, que vem sendo
composta por Grupos Escoteiros e Seções Autônomas, estamos em processo de elaboração de
novos meios de organização para atender as necessidades administrativas para a aplicação de
cursos de formação promovidos pela Diretoria Regional de Gestão de Adultos, o que para nós é
motivo de grande alegria e motivação.
Os reflexos, positivos, estão presentes no âmbito da formação, pela procura e interesse
que nos vêm apresentando, o que requer um olhar atento voltado a comunicação eficiente,
facilidade ao acesso a literatura escoteira, formulários, editais e roteiro definido para orientar o
processo de inscrição, participação e conclusão no sistema de formação onde os escotistas e
dirigentes estão inseridos para o atendimento das necessidades tanto da Unidade Escoteira Local
quanto da Região Escoteira do DF.
Nesse sentido, encaminhamos abaixo as orientações para efetivação das inscrições nos
momentos de formação proporcionados pela Equipe Regional de Gestão de Adultos e contamos
com a sua importante colaboração em repassar e informar para sua Unidade, bem como seguir
tais orientações:
1. DATAS: Verificar as datas dos cursos no Calendário Regional;
2. INSCRIÇÃO: via “meu paxtu”, imprimir a ficha de inscrição para a assinatura e
autorização da Unidade Escoteira Local, com ciência do Assessor Pessoal de Formação.
A ficha de inscrição deve ser assinada pelo escotista ou dirigente e pelo responsável da
UEL, ficará de posse da mesma para controle interno.
Obs: Inscrição por Formulário somente para o Curso Preliminar, sendo para pais,
comunidade, no caso, adultos não registrados na União dos Escoteiros do Brasil.
3. EFETIVAÇÃO: no primeiro dia subsequente a data do encerramento da inscrição, a
Unidade Escoteira Local, enviará por e-mail da UEL (o mesmo que remete solicitações
como: atividades, distintivos especiais, entre outros) para o Escritório Regional a lista
dos inscritos e recibos de pagamentos.

Aproveito para colocar-me à disposição para quaisquer dúvidas sobre a formação
no DF, sejam cursos, editais, tarefas prévias, certificação, material para leitura, práticas
supervisionadas, conclusões de níveis e no caso ao que compete a pasta de Gestão de
Adultos.
Abraço Fraterno,
Juciele Silva Ortiz Rosa
Diretora de Gestão de Adultos
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