EDITAL - 02/2018 ERGA/DF

– CURSO BÁSICO ESCOTISTA E DIRIGENTE INSTITUCUIONAL Brasília, 20 de março de 2018.
.
A Equipe Regional de Gestão de Adultos do Distrito Federal (ERGA), com o intuito de qualificar o adulto para
uma atuação plena como Voluntário no movimento escoteiro, realizará o CURSO BÁSICO – LINHAS ESCOTISTA e
DIRIGENTE INSTITUCIONAL (CB), conforme detalhes abaixo relacionados:
Local: Campo Escola dos Escoteiros do DF (Setor de Clubes Sul, Trecho 3, Lote 3)
Data e Hora: Início às 8h do dia 26/05/2018 (sábado) e término às 18h do dia 27/05/2018 (domingo).
Número de vagas: Mínimo: 12; Máximo: 30
Período de inscrições: até 02/05/2018, no Escritório Regional do DF. A Inscrição só será considerada concluída após o
pagamento das taxas e a entrega da Ficha de Inscrição devidamente assinada. Essas medidas devem ocorrer até o
final do expediente do Escritório Regional na data acima (02/05/2018). O mero envio da inscrição pelo PAXTU não
garante a inscrição se ela não for concluída em tempo.
Forma de Inscrição: Pelo MEU PAXTU (vide abaixo)
Diretores: Hugo Sales e Carmen Barreira (Dirigentes) e João Henrique e Alaôr Junior (Escotistas)
Investimento individual:
 Grupos da Categoria A: Inscrição até 25/04: R$ 120,00; após 25/04: R$ 140,00


Grupos da Categoria B: Inscrição até 25/04: R$ 130,00; após 25/04: R$ 150,00



Grupos da Categoria C: Inscrição até 25/04: R$ 140,00; após 25/04: R$ 160,00

Pré-requisitos:
 Possuir o Nível Preliminar completo;


Haver feito a Promessa Escoteira como adulto;



Ter seu Assessor Pessoal de Formação indicado pela Diretoria do Grupo.

Procedimentos de Inscrição:
1) Entre no “meu paxtu” em http://paxtu.escoteiros.org.br/meupaxtu/ utilizando o seu número de registro sem o
dígito verificador. No caso de primeiro acesso no sistema, a senha é a sua data de nascimento no formato
DDMMAAAA
2) Clique em “eventos” e localize o Curso (“Curso Básico - Escotista e Dirigente Institucional”). Clique no ícone
para se inscrever.
3) Selecione a categoria de participação “cursante”, leia o edital, marque as duas caixas
. Cheque os dados e confirme.

e em

4) Na tela de eventos, na linha do curso clique no ícone da impressora na linha “autorização” em
. Imprima a autorização, preencha, assine e pegue os dados e a assinatura de um
membro da Diretoria da UEL (Unidade Escoteira Local).
5) Entregue a ficha preenchida e assinada no Escritório Regional e faça o pagamento da inscrição considerando os
valores que constam deste edital.

Tarefas prévias [ESCOTISTA]:




Ler e discutir com o Assessor Pessoal de Formação:
◦

Apostila do curso Básico Escotista – cursante (disponível em http://www.escoteiros.org.br/wpcontent/uploads/2016/06/Curso_b%C3%A1sico_escotista_cursante.pdf);

◦

Pelo menos os seguintes capítulos do Manual do Escotista conforme o ramo que você atua:
▪

Ramo Lobinho: Os meninos e meninas da Alcateia / o marco simbólico do Ramo Lobinho / o ciclo de
programa / as áreas de desenvolvimento, as competências e as atividades dos lobinhos;

▪

Ramo Escoteiro: Os jovens de 11 a 14 anos / o marco simbólico / o ciclo de programa / as áreas de
desenvolvimento, os objetivos educativos e as competências;

▪

Ramo Sênior: A identidade pessoal / o método escoteiro / o ciclo de programa / as áreas de
desenvolvimento e os objetivos educativos;

▪

Ramo Pioneiro: A adultez emergente / valores e método escoteiro / o ciclo de programa / as áreas de
desenvolvimento, objetivos educativos, competências e plano de desenvolvimento pessoal.

◦

Ler os capítulos do POR: dos adultos e o específico do Ramo de atuação.

◦

Diretrizes Nacionais para Gestão de Adultos;

◦

Guia do Chefe Escoteiro;

◦

Leitura do documento de bolso do jovem, específico ao Ramo (Alcateia em Ação, Tropa Escoteira em Ação,
Tropa Sênior em Ação e Clã Pioneiro em Ação)

Sugestão de Leitura:
◦

Padrões de Atividades Escoteiras

◦

De Lobinho a Pioneiro

◦

Livro de Jângal (Ramo Lobinho)

Tarefas Prévias [DIRIGENTES INSTITUCIONAIS]


Ler e discutir com o Assessor Pessoal de Formação:
◦

Apostila do Cursante - Nível Básico para Dirigente Institucional (http://www.escoteiros.org.br/wpcontent/uploads/2016/06/Curso_b%C3%A1sico_dirigente_institucional_cursante.pdf);

◦

Pelo menos 2 capítulos do Manual de administração da UEB ou o Manual do SIGUE;

◦

Manual do APF;

◦


Diretrizes Nacionais de Gestão de Adultos.

Sugestão de Leitura:
◦

Estatuto da UEB e

◦

P.O.R. (Princípios, Organização e Regras

Tendo em vista a preparação prévia para o curso com indicação de tarefas e orientação do Assessor Pessoal de
Formação, fica estabelecido que:
 O cursante deverá participar de Reunião Prévia, a realizar-se dia 09/05/2018, quarta-feira, às 20:00 horas.
Pauta: divisão das equipes, nomes das equipes, divisão de tarefas, informações sobre o curso e, caso
necessário, sanar dúvidas relacionadas à preparação para o Curso.


Não é permitida a troca de fichas de inscrições após o encerramento das inscrições.



Não é permitida a troca de participante no dia da realização do curso, caso a pessoa inscrita tenha algum
impedimento.

Para maiores informações entre em Contato com a Equipe do Escritório Regional
Contatos:
Telefones: 3039-3419 ou 3039-3453
e-mails:
vivianne.sakamoto@escoteirosdf.org.br
jeovane.souza@escoteirosdf.org.br

Diretores dos Cursos Básicos
Hugo e Carmen – CB Dirigente
João Henrique e Alaor – CB Escotista
Contato:
erga@escoteiros.df.org.br ou
ESCOTEIROS DO BRASIL
Região do Distrito
Federal SCES
Trecho 3, Lote 3
70200-003, Brasília, DF
Tel (61) 3039.3419 (61) 3039.3453
www.escoteirosdf.org.br
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