1º SEMINÁRIO

Regional de Crescimento

Informações Gerais, Regras de Participação,
Programação preliminar e Painel de Boas Práticas

Boletim 1

1. Sobre o evento
O Seminário Regional de Crescimento tem como principal finalidade apresentar e discutir métodos e estratégias
para incentivar o crescimento das Unidades Escoteiras Locais (Grupos Escoteiros e Seções Autônomas), seja
estimulando a captação e retenção de jovens e adultos, seja incentivando o nascimento de novas Unidades e
a realização de projetos de crescimento na comunidade.
Seus principais objetivos são:
● Estimular nas Unidades Locais a compreensão da forma como ocorre o seu crescimento;
● Discutir e traçar estratégias para estimular a captação e retenção de jovens e adultos nas 		
Unidades Locais
● Debater formas para incentivar o Crescimento do Movimento Escoteiro no Distrito Federal,
mediante ações junto à comunidade

2. Data e Local
O Seminário Regional de Crescimento será realizado no dia 10 de Junho de 2018 (domingo), no Campo
Escola da Região do DF, localizado no Setor de Clubes Sul, Trecho 3, em frente à AABB.

3. Abertura e Encerramento
O local do Seminário estará aberto para credenciamento a partir das 8:00 do dia 10 de Junho de 2018. A
abertura está marcada para às 8:30. O encerramento será realizado às 19:00 do mesmo dia.

4. Hospedagem e Alimentação
A Taxa do Evento inclui um lanche pela manhã, o almoço e um lanche à tarde, além de distintivos e material.
Interessados em se hospedar nos alojamentos do Campo Escola deverão ligar para 3039-3419 ou 3039-3453
para se informarem sobre a existência de vagas, bem como as condições para estadia.

5. Tema
O tema do 1º Seminário Regional de Crescimento é: “Crescer para Transformar”, temática norteadora do
Planejamento Estratégico Institucional 2016-2021. Acreditamos que, com o crescimento das Unidades Locais,
seja pela via da retenção dos seus membros, seja por uma melhor captação, podemos verdadeiramente
influenciar na educação de milhares de crianças, adolescentes e jovens no Distrito Federal e no Brasil.

6. Programação
Sendo um Seminário, a sua sistemática é um pouco diferente dos cursos usuais das linhas de formação
escoteira. No início de cada turno, haverá uma palestra sobre o tema em questão para servir de base para
as discussões e debates a ocorrerem posteriormente. Cada voluntário irá, após a palestra, circular em mesas
temáticas, cada uma com um tema e um mediador. Nessas mesas, após uma breve exposição do tema, serão
colocadas questões para discussão entre os presentes. Ao final, esse mediador irá compilar as contribuições
de cada um nos debates para elaboração de um documento único com tudo o que foi discutido e concluído,
que será, posteriormente, divulgado a todas as Unidades Escoteiras Locais.
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A programação do evento, sujeita a alterações, é a seguinte:

Manhã
8h00 - 8h30

Credenciamento

8h30 - 9h30

Palestra: Retenção de Jovens e Adultos

9h30 - 10h00

Lanche

10h00 - 12h00

Mesas de Discussão (45min por mesa)
- Boa Aplicação do Programa Escoteiro para a Permanência dos Jovens;
- Práticas de Acolhimento de Jovens e Adultos;
- Treinamento como forma de retenção: capacitação interna de voluntários.

12h00 - 13h30

Almoço

Tarde
13h30 - 14h30

Palestra: Crescer para Transformar

14h30 - 16h00

Mesas de Discussão (45min por mesa)
- Criação e Apadrinhamento de novas Unidades Escoteiras Locais;
- Divulgação da Unidade Local para Captação de novos membros em sua
Comunidade.

16h00 - 16h30

Lanche

16h30 - 18h30

Painel de Boas Práticas

18h30 - 19h00

Fechamento

19h00

Encerramento

7. Apresentação de Relatos no Painel de Boas Práticas
Durante o Seminário Regional de Crescimento, as Unidades Escoteiras Locais estão convidadas a apresentar
ações exitosas aplicadas localmente, bem como projetos, ideias e outras iniciativas que tenham repercussões
positivas no crescimento. Podem ser iniciativas de caráter administrativo, de programa, atividades ou qualquer
outra temática, desde que gere benefícios no crescimento do Grupo ou da Seção (retenção, divulgação,
apadrinhamento, captação etc.)
Para tanto, as unidades interessadas deverão encaminhar um resumo relatando o projeto desenvolvido. O
resumo deve conter as seguintes informações:
● Nome da ação;
● Resumo, considerando os principais aspectos do projeto; e
● Resultados Alcançados ou Esperados.
O resumo será analisado pela organização do evento, que homologará o projeto indicado para o Painel.
O projeto poderá ser mostrado pela afixação de banner no local do evento por todo o dia, ou mediante
apresentação, no horário previsto, de 15 minutos, com mais 5 para perguntas da plateia. A lista dos projetos
homologados, a programação das apresentações e outras informações serão divulgados oportunamente.
Os relatos devem ser encaminhados para o e-mail: hugo.sales@escoteirosdf.org.br.
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A data limite para envio do relato é dia 31 de Maio de 2018

8. Participação
O Evento terá o limite máximo de 60 (sessenta) participantes. Caso esse número seja alcançado, será
privilegiada a participação do maior número de unidades possíveis, respeitada a ordem das inscrições.
O Seminário Regional de Crescimento é destinado a membros da União dos Escoteiros do Brasil, em pleno
gozo de seus direitos como associados, e que ocupe funções de:
● Escotista em qualquer ramo da Unidade Local;
● Dirigente (Diretor, Adjunto, Auxiliares, Membros de Comissão Fiscal etc.) com atuação local, regional
ou nacional;
● Pioneiros, na condição de Jovens Líderes.
O preenchimento das condições de participação será aferido na data de fechamento das inscrições

9. Inscrições
As inscrições poderão ser realizadas por meio do PAXTU, a partir de 16 de Abril de 2018 até o dia 23 de miao
de 2018.
A Taxa do Evento é de R$ 60,00 por pessoa e deve ser paga junto ao Escritório Regional até o dia 29 de maio
de 2018.

Brasília, 12 de abril de 2018

Márcio A. Cavalcanti de Albuquerque
Diretor Presidente
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