
 

EDITAL - 10/2019 - DGA 

– MÓDULO DE FORMAÇÃO – 

COMPETÊNCIAS E ROTAS DE APRENDIZAGEM 
 

Brasília, 20 de julho de 2019. 

 

A Diretoria Regional de Gestão de Adultos do Distrito Federal (DGA), com o intuito de 
qualificar o adulto para uma atuação plena, realizará Módulo de Formação, conforme 
detalhes abaixo relacionados: 

Objetivo Geral: Fornecer instrumentos para aplicação do novo sistema de gestão de adultos 
por competências nas Unidades Escoteiras Locais. 
 
Objetivos Específicos:  

● Compreender o que uma “competência” e diferenciá-la de “conhecimento”, 
“habilidades” e “atitudes”; 
● Compreender o funcionamento das rotas de aprendizagem 
● Trabalhar formas de desenvolvimento de competências a partir da realização de 
atividades educativas dentro do ciclo de vida dos voluntários 

● Discutir formas de avaliação das competências dos voluntários pelo APF e pela 
Unidade Escoteira Local e o papel de cada um nesse processo. 
 
Local: Campo Escola dos Escoteiros do DF (Setor de Clubes Sul, Trecho 3, Lote 3) 
Data e Hora: Início às 8h e término às 12h30min do dia 18/08/2019 (domingo) 
Investimento individual: R$ 40,00. 

Público-Alvo: Escotistas e Dirigentes em geral com registro institucional em vigor. O curso é 
voltado em especial para voluntários com o nível preliminar concluído e que não tenham feito 
o curso básico de maio do DF, já na nova sistemática. 
 
Número de vagas: Mínimo: 6; Máximo: 30. A Coordenação se reserva ao direito de cancelar 
o evento caso não se obtenha o número mínimo de cursantes. 
 
Período de inscrições: A data final para confirmação da inscrição e pagamento é dia 
9/8/2019 (sexta-feira) às 17h.  
 
IMPORTANTE: O processo só será considerado como efetivado após a inscrição via Meu 
Paxtu (não há entrega da ficha impressa) e pagamento da inscrição dentro do prazo fixado no 
Edital. Apenas a inscrição no PAXTU, NÃO garante a participação no curso. 
 
ATENÇÃO! O Dirigente Responsável pela UEL deverá enviar com a sua ciência, a lista de 
inscritos por e-mail para o endereço: dga@escoteirosdf.org,br  
 
Diretor: Hugo Sales 
 

Sugestão de Leitura Prévia: 

● Política Nacional de Adultos: https://www.escoteiros.org.br/wp-
content/uploads/2019/01/Politica_Nacional_Adultos.pdf 

https://www.escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2019/01/Politica_Nacional_Adultos.pdf
https://www.escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2019/01/Politica_Nacional_Adultos.pdf


 

● Competências e Rotas de Aprendizagem:  
◦ Lobinho: https://www.escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2019/02/Compet%C3%AAncias-e-Rotas-de-
Aprendizagem-Ramo-Lobinho.pdf 
◦ Escoteiro: https://www.escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2019/04/COMPETENCIAS-ESPECIFICAS-
RAMO-ESCOTEIRO.pdf 
◦ Sênior: https://www.escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2019/03/COMPETENCIAS-
ESPEC%C3%8DFICAS-RAMO-SENIOR.pdf 
◦ Pioneiro: https://www.escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2019/03/COMPETENCIAS-
ESPEC%C3%8DFICAS-RAMO-PIONEIRO.pdf 

Dirigente: https://www.escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2019/04/Competencias-e-Rotas-de-Aprendizagem-
Dirigente.pdf 

 
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 Módulo. Clique no ícone  para se inscrever. 

3) Selecione a categoria de participação “cursante”, leia o edital, marque as duas caixas e em 

. Cheque os dados e confirme. 

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 do Grupo Escoteiro ou do Chefe da Seção Autônoma. 

5) Solicite que a Diretoria do Grupo Escoteiro ou do Chefe da Seção Autônoma envie um e-mail para 

dga@escoteirosdf.org.br ou para contato@escoteirosdf.org.br, informando que está ciente e que autoriza a sua 
participação na formação. 

 

Tendo em vista a preparação prévia para o módulo fica estabelecido que: 

● 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 

 

 

 
Juciele Rosa 

Diretora de Gestão de Adulto 
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