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O Encontro Regional de Formadores permite aos participantes trocar experiências, reciclar ideias e 
conceitos sobre o processo de formação de adultos no Movimento Escoteiro, além de alinhar sua atuação 
como formadores e formadoras junto à Diretoria Regional de Gestão de Adultos.

Quando?

Onde?

Quem pode participar?

Dia 16 de fevereiro de 2019 (sábado)
Abertura às 09h
Encerramento previsto para as 18h. 
Check-in das 08h às 08h45 de 16 de fevereiro de 2019 (sábado), por participante. 

Centro de Capacitação de Profissionais da Educação “Dra. Zilda Arns” (CECAPE) 
R. Tapajós, 300, Barcelona, São Caetano do Sul/SP 
Conheça um pouco mais sobre o local do evento em: https://goo.gl/ix8WZ1  

No local há estacionamento com capacidade para 30 (trinta) veículos.  Assim que todas as vagas 
forem ocupadas, os veículos poderão ser estacionados nos arredores do local do evento.

Formadores(as), com registro escoteiro válido.

Conforme indicam as Diretrizes Nacionais para Gestão de Adultos e a Resolução Regional 05/2017, 
pode ser formador todo aquele que possuir a Insígnia de Madeira e atender os requisitos para 
auxiliar como equipe de serviço e aplicar unidades didáticas e módulos de formação.  

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 pela Diretoria da Unidade Escoteira 
Local, bem como ficha médica atualizada, sob pena de não participação no evento. 

Quanto?
Formadores(as): R$ 15,00 (quinze reais)

Inclui: 2 coffee-break 

O almoço será por conta de cada participante. Nas proximidades do local do 
evento há várias opções de restaurantes/lanchonetes.

https://goo.gl/ix8WZ1
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Pagamentos, Lista de Espera e cancelamentos

1. Impressão de boletos bancários: Após ter concluído o processo de inscrição pelo sistema 
Paxtu, deverá utilizar a opção de impressão do boleto, para posterior pagamento até a data 
de vencimento. É de responsabilidade do responsável pela inscrição acompanhar a emissão do 
boleto. Não será enviado boleto via e-mail.
2. Não haverá emissão de nova via de boleto em caso de perda da data de vencimento, por 
qualquer motivo. 
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.
4. Inscrições com boletos vencidos serão automaticamente canceladas após 5 dias da data do 
vencimento. 
5. Data-limite para solicitação de cancelamento de inscrição até 31/01/2019. 
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. Prazo para transferência de inscrição: 31/01/2019. Após essa data não 
será mais possível realizar transferência. 

Como se inscrever?
Exclusivamente via Meu PAXTU, área de Eventos, das 0h do dia 20 de dezembro de 2018 até às 23h59 
do dia 31 de janeiro de 2019, ou até serem completadas todas as vagas.

Limite de vagas: 
244 (duzentas e quarenta e quatro)

Programa Previsto
- Feliz Dia Novo! Palestra Magna com Irineu Toledo
- Centenário da Insígnia da Madeira “100 anos Formando Líderes”
- Apresentação das novas grades do Curso Preliminar (CP) e do Curso Técnico de Ramo (CTR)
- Apresentação do livro de Perfis: Cargos e Funções e seu impacto na formação de adultos
- Perfis - Cargos e Funções: recepção e avaliação dos cursantes
- Divulgação oficial da plataforma de cursos regionais e distritais

Sujeito a alterações sem aviso prévio. 
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Mais informações
Dúvidas sobre programa do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Gestão de Adultos
E-mail: gestaoadultos@escoteirossp.org.br 
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 3

Dúvidas sobre inscrições do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Eventos
E-mail: eventos@escoteirossp.org.br 
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 4

Dúvidas sobre boletos e devoluções do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – 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 assunto 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 www.escoteirossp.org.br e pela página no Facebook
Escoteiros SP

APOIO:

Ingrid Foresto
Coordenação Regional de 

Eventos

Paulo Hoenen 
Diretoria Regional de Gestão 

de Adultos
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