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Objetivo

A Diretoria de Gestão de Adultos do Distrito Federal (DGA - UEB/DF), com o intuito de qualificar os
adultos voluntários do Movimento Escoteiro, abre inscrições para o Curso Intermediário Escotista e
Dirigente na modalidade híbrida.

Esta modalidade de curso combina conteúdos ministrados no Campo Escola Virtual (CEV) dos
Escoteiros do Brasil por meio de estudos autônomos, assíncronos e tutorados com uma etapa
presencial acampada.

Pré-Requisitos

● Ter concluído o Nível Preliminar até 28 de fevereiro de 2023;
● Ter realizado a Promessa Escoteira;
● Ter recomendação do APF;
● Estar em dia com o Registro Escoteiro junto à União dos Escoteiros do Brasil no período do

curso;
● Ter disponibilidade DIÁRIA para acesso ao ambiente virtual;
● Ter acesso à internet e dispositivos eletrônicos (computador, tablet, ou celular);
● Ter cadastro no Campo Escola Virtual (https://ead.escoteiros.org.br/);
● Ter disponibilidade para participar integralmente da etapa presencial acampada.

Inscrições

● As inscrições serão realizadas através do MEU PAXTU, de 8 a 18 de março de 2023;
● Após sua inscrição no MEU PAXTU, você receberá um e-mail de confirmação de sua

participação em até 48 horas e os dados bancários para pagamento da taxa de inscrição;
● Serão disponibilizadas 32 vagas para cada linha de formação por ordem de inscrição, podendo

ser formada uma lista de espera para um novo curso;
● Taxa inscrição: R$130,00 (cento e trinta reais); demonstrativo simplificado da taxa: alimentação

(almoço de sábado, jantar de sábado, café da manhã de domingo e três lanches): R$120,00;
despesas administrativas e contingência: R$10,00.

Para mais informações, entre em contato com a Equipe do Escritório Regional.  Telefone: 3039-3419 ou
3039-3453 E-mail: dga@escoteirosdf.org.br

https://ead.escoteiros.org.br/


Programação Geral

● Inscrições: de 8 a 18 de março de 2023, até às 18h;
● Reunião prévia online: segunda, 20 de março, das 20 às 21h, através da plataforma Google

Meet;
● Etapa EaD – fase preparatória: de 20 a 23 de março, até às 23h55;
● Etapa EaD – Unidades Didáticas: de 24 de março a 13 de abril, até às 23h55;
● Etapa Presencial: das 9h de sábado, 15 de abril, às 12h de domingo, 16 de abril, no Campo

Escola dos Escoteiros do DF (SCES Trecho 3, lote 3, Asa Sul, Brasília/DF).

Acampamento

A etapa presencial terá pernoite no Campo Escola no formato de acampamento. Os cursantes não
podem deixar o Campo Escola durante o curso, visto que a imersão no ambiente escoteiro é parte da
formação e do desenvolvimento do adulto voluntário.

Os cursantes terão livre acesso aos seus dispositivos móveis para se comunicar com suas famílias,
mas durantes as atividades do curso, pede-se total concentração.

Casos excepcionais devem ser comunicados à coordenação do curso com antecedência.

Cada cursante deve levar seu material de campo, não sendo fornecido nenhum equipamento por parte
da Região Escoteira.

Sempre Alerta.

Alaôr Silveira Junior
Diretor Regional de Gestão de Adultos e

Coordenador do Curso Intermediário Dirigente

Marcelo Elias
Coordenador do Curso Intermediário Escotista
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