UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
REGIÃO DO DISTRITO FEDERAL
- Equipe Regional de Gestão de Adultos Brasília, 17 de setembro de 2018.
Aos Participantes Inscritos no Curso Básico Dirigentes
Prezado Cursante,
Obrigado por sua inscrição no Curso Básico e parabéns por estar buscando concluir o Nível Básico
- Dirigente! Parabéns porque você está dando um grande passo em sua formação escoteira e sua
Unidade Escoteira será a grande beneficiada por isso; e obrigado, porque esse resultado positivo
em sua Unidade Escoteira ajudará a melhorar ainda mais a qualidade do escotismo.
Temos algumas informações muito importantes que podem demandar ações imediatas que
apoiarão sua participação no curso.
Tarefas prévias: Leitura e discussão com o Assessor Pessoal de Formação de:
• Apostila do Cursante - Nível Básico para Dirigente Institucional;
• Pelo menos 2 capítulos do Manual de Administração da UEB ou o Manual do PAXTU;
• Manual do APF;
• Diretrizes Nacionais de Gestão de Adultos.
IMPORTANTE: A Leitura e discussão com o seu Assessor Pessoal da Apostila do curso deve ser
de forma minunciosa e detalhada. Para que possamos focar em aspectos práticos e nos
problemas que vocês enfrentaram na condição de dirigentes, todo o curso terá como pressuposto
a leitura e compreensão, na maior parte, do que diz a apostila e as demais leituras prévias.
Sugestão de Leitura:
Estatuto da UEB e POR
Links Interessantes
Diretrizes
Nacionais
para
Gestão
de
Adultos:
http://escoteiros.org.br/arquivos/documentos_oficiais/diretrizes_nacionais_para_gestao_de_
adultos.pdf
Princípios,
Organização
e
Regras
–
POR
http://escoteiros.org.br/arquivos/documentos_oficiais/por.pdf
Apostila:
http://escoteiros.org.br/arquivos/gestao_de_adultos/Apostila_Curso_Basico_Dirigente_Institucio
nal_cursante.pdf
Manual do APF: http://escoteiros.org.br/arquivos/gestao_de_adultos/Manual_do_APF.pdf
Local:

Sede da UEB-DF, SCES - Trecho 3 - Lote 3 (Em frente a AABB) - Setor de Clubes
Esportivos Sul

Data:

29 e 30 de setembro de 2018.

Horário:

Sábado, das 07h30 às 21h00; domingo, das 07h30 às 18h00

Traje:

Adequado à participação ao curso, lembrando que estamos com um clima que
pode estar quente e seco. Aqueles que utilizam o vestuário ou uniforme poderão
usar durante as cerimônias. Recomenda-se (não é obrigatório) a utilização de
camisa com motivo escoteiro e o lenço durante o curso.

Material:

Talheres, copo, e prato para as refeições. Se desejar pernoitar no local, temos
beliches. A Pernoite no local é opcional e basta levar seu material individual para
esse fim e avisar com antecedência para reserva com o Escritório Regional pelo
email vivianne.sakamoto@escoteirosdf.org.br

Equipam.:

Equipamento móvel para acesso à internet e ao SIGUE. Tal equipamento não é
obrigatório, mas será utilizado ao se tratar do SIGUE.

Reunião prévia:

19 de setembro de 2018, às 20h00, no local do curso, quando dúvidas
pendentes poderão ser sanadas e outras informações serão repassadas.
Solicitamos que todos se façam presentes para que as orientações sejam
dadas por completo.

Lembre-se, o curso começou com a sua inscrição!
Sempre Alerta Para Servir!
Carmen Barreira e Atila Costa

