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N D A B A  R E G I O N A L  D A  M O D A L I D A D E  D O  M A R

ILUMINANDO O CAMINHO
4 FEV 2018 - SANTOS/SP



O Indaba Regional da Modalidade do Mar permite aos escotistas e 
dirigentes, participantes da Modalidade ou não, reciclar conceitos e trocar 
experiências, ajudando o desenvolvimento da Modalidade do Mar e de 
suas Unidades Escoteiras Locais em toda a Região Escoteira de São Paulo, 
além de prover os membros da Modalidade com informações alinhadas à 
Coordenação Regional da Modalidade do Mar. 

Quando?
4 de fevereiro de 2018 (domingo)
Abertura às 09h30 e encerramento previsto às 18h 
Check-in das 09h às 09h30 de 4 de fevereiro de 2018 (domingo), por pessoa, onde 
deverá ser entregue a autorização de atividade assinada pela Diretoria da Unidade 
Escoteira Local e ficha médica. A não apresentação destes documentos acarretará na 
impossibilidade de participar do evento.
 

Onde?
UME Professora Maria Carmelita Prost Vilaça 
Sede do Grupo Escoteiro do Mar Carmo 11/SP
Av. Prof. Aristóteles Menezes, 11, Ponta da Praia, Santos/SP
Conheça um pouco mais sobre o local do evento em: goo.gl/vxV4C1

Não haverá pernoite no local. 

Estacionamento
Não haverá estacionamento disponível dentro do local do evento, porém, ao redor 
existem possibilidades de vagas.

Programa Previsto
• Manhã

- Palestra da Capitania dos Portos
- Quantos somos? Onde estamos? Quem Somos?
- Planejamento Estratégico: Onde queremos chegar?
- Eventos menores descentralizados nos distritos escoteiros
- O que precisamos e o que faremos para conseguir?

• Tarde
- Papel do pioneiro no Movimento Escoteiro e na Modalidade do Mar
- Boas práticas da Modalidade do Ar
- Equipes de Interesse: Dividindo as tarefas
- Apresentando propostas para 2018

Quanto?
Escotistas e dirigentes: R$ 35,00 (trinta e cinco reais)
Inclui: alimentação, distintivo e participação nas atividades previstas
Associados isentos: R$ 9,00 (nove reais)
Pagamentos, transferências e cancelamentos:

http://goo.gl/vxV4C1


1. Impressão de boletos bancários: após ter concluído o processo de inscrição pelo sistema Paxtu, o 
interessado deverá utilizar a opção de impressão do boleto, para posterior pagamento até a data do 
vencimento.

2. Não será possível alteração na data de vencimento ou reemissão de boletos.
 
3. Em caso de cancelamento da inscrição, o valor pago será devolvido parcialmente, descontadas as taxas 
administrativas, bem como valores já comprometidos na data do cancelamento (tais como alimentação e 
enxoval já contratados). 

4. Inscrições com boletos vencidos serão automaticamente canceladas após 5 dias da data do 
vencimento. 
 
5. Data-limite para solicitação de transferência e cancelamento de inscrição: 23/01/2018.

6. Transferências de inscrições: O participante cujos pagamentos estiverem em dia, poderá transferir 
sua inscrição a outro associado que esteja com registro válido, na mesma categoria que se inscreveu, 
estando este com registro em dia. Na solicitação, os associados devem informar os números de registro 
de ambos, e eventuais restrições alimentares. Os acertos financeiros dos valores já pagos ao evento 
devem ser realizados diretamente entre os associados que estão realizando a transação. 

Como se inscrever?
Exclusivamente via MEU PAXTU, área de Eventos, das 0h do dia 17 de janeiro de 2018 até às 23h59 do 
dia 23 de janeiro de 2018, ou até serem completadas todas as vagas.  
Feita a inscrição, o associado deverá:
• Escolher a condição de pagamento; 
• Imprimir os boletos bancários (disponíveis para baixar em até 2 dias úteis depois de efetiva a 
inscrição) relativos à condição de pagamento; 
• Acompanhar os pagamentos efetuados; 
• Imprimir a autorização de participação e entregá-la com a assinatura dos responsáveis e da diretoria 
da Unidade Escoteira Local no momento do check-in do evento.

Quem pode participar?
Escotistas e dirigentes, de qualquer modalidade, a partir de 18 anos de idade, com registro escoteiro 
válido e Promessa Escoteira.
Associados de outras Regiões Escoteiras: serão enviados convites via PAXTU para todas as Regiões 
Escoteiras com UELs vinculadas aos Escoteiros do Brasil e caberá exclusivamente à diretoria de cada 
Região Escoteira o aceite ou não do convite. Caso a Região Escoteira aceite, serão automaticamente 
abertas as inscrições para os seus associados.
Observação: Todos os participantes do evento deverão estar devidamente uniformizados ou utilizando o 



vestuário escoteiro, conforme o modelo adotado pela UEL, e entregar no check-in autorização assinada 
pelo responsável legal e pela Diretoria da Unidade Escoteira Local, bem como ficha médica atualizada, 
sob pena de não participação no evento. 
 

Limite de vagas: 40 (quarenta) vagas 

Realização: Coordenação Regional da Modalidade do Mar

Organização: Coordenação Regional de Eventos 

Apoio:

 

Mais Informações

Coordenação do Evento
Coordenação Regional da Modalidade do Mar
escoteirosdomar@escoteirossp.org.br
 
Dúvidas sobre inscrições e programa do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Programa Educativo
E-mail: programa@escoteirossp.org.br
Tel.: (11) 3154-5500 - Ramal 4

Dúvidas sobre boletos, transferências, devoluções, enxoval
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Setor Administrativo-financeiro
E-mail: tesouraria@escoteirossp.org.br
Tel.: (11) 3154-5500 - Ramal 8

Informar no assunto do e-mail o nome do evento e o tema a que se refere e, no corpo do e-mail, 
informar nome do evento, tema, nome completo, UEL, número do registro e telefone para contato.

Acompanhe as novidades do evento pelo site escoteirossp.org.br e pela página no Facebook Escoteiros SP.

Jorge Martins
Coordenador do Indaba Regional da Modalidade do Mar

Ingrid Foresto      
Coordenação Regional de Eventos

http://www.escoteirossp.org.br
http://fb.com/escoteirossp

