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O Congresso Regional Escoteiro
O Congresso Regional Escoteiro objetiva reunir os escotistas e dirigentes para construir-
mos, a várias mãos, a Região Escoteira de São Paulo que queremos naquilo que é mais 
importante: a aplicação do nosso programa educativo, por meio do método escoteiro, 
para educarmos os jovens para a vida, com base no projeto educativo dos Escoteiros do 
Brasil e da Organização Mundial do Movimento Escoteiro.
Para isto, teremos palestras, painéis, oficinas, grupos de discussão, apresentações de 
boas práticas/projetos e encontros temáticos entre escotistas e dirigentes locais, dis-
tritais e regionais, para discutirmos e decidirmos juntos, num ambiente de confrater-
nização, quais os caminhos que tomaremos para melhor e corretamente aplicarmos o 
método escoteiro e o nosso programa educativo e gerirmos nossas Unidades Escoteiras 
Locais (UELs), onde realmente o Escotismo acontece.

O Congresso Regional Pioneiro
O Congresso Regional Pioneiro que, neste ano em que comemoramos o Centenário 
Mundial do Ramo Pioneiro, será realizado pela primeira vez, concomitantemente, ao 
Congresso Regional Escoteiro, tem por objetivo compartilhar projetos e ideias, a fim de 
abrir os horizontes, discutindo o futuro e as principais questões do Ramo Pioneiro na 
Região Escoteira de São Paulo, propiciando ao jovem um crescimento pessoal, e, por 
consequência, promovendo uma melhoria na qualidade das ações do Ramo Pioneiro 
em nossa Região.
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O tema e a temática
Nesta edição, tendo por base o mote de 2018 dos Escoteiros do Brasil, “Educação 
para a Vida”, tanto no Congresso Regional Escoteiro quanto no Congresso Regional 
Pioneiro, discutiremos as cinco tendências da sociedade relevantes para o Escotismo 
detectadas durante o 2º Congresso Mundial de Educação Escoteira, realizado em 2017, 
em Kandersteg/Suíça, e debatidas no Seminário Nacional de Métodos Educativos 2018, 
no Rio de Janeiro/RJ:
 1. Recursos da educação não formal pela educação formal
 2. Mudanças demográficas e Envelhecimento da População
 3. Mobilidade e Urbanização
 4. Mundo Virtual e Nativos Digitais
 5. Globalização e Cultura Global Emergente

Além disso, contaremos com a cerimônia de entrega do Prêmio Walter Dohme; Encon-
tro de Gilwell; Encontros de Coordenadores Distritais das áreas de Programa Educativo, 
Gestão de Adultos e Comunicação; Reunião do Conselho Consultivo Regional; Assem-
bleia Regional Pioneira Extraordinária; e Apresentações de Boas Práticas/Projetos rela-
cionados a Programa Educativo, Gestão de Adultos, Crescimento e Expansão, Gestão de 
UEL, Estudos Escoteiros, Comunicação, entre outros.
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Programa Previsto (sujeito a alterações 

sem aviso prévio) do CONGRESSO 
REGIONAL ESCOTEIRO (Escotistas 
e Dirigentes)
Sábado
• Abertura oficial com prestação de contas da Carta-Compromisso do Congresso Regional 
Escoteiro 2017

• Palestra: Escotismo e as tendências da Sociedade
• Palestra: Uma das tendências - Mudanças demográficas e Envelhecimento da População
• Painel: As outras quatro tendências – Recursos da educação não formal pela educação 
formal; Mobilidade e Urbanização; Mundo Virtual e Nativos Digitais; Globalização e 
Cultura Global Emergente

• Grupos de Discussão sobre Escotismo e as cinco tendências da Sociedade
• Painéis de Boas Práticas/Projeto: temáticas de Programa Educativo, Gestão de Adultos, 
Estudos Escoteiros, Crescimento e Expansão, Gestão de UEL, Comunicação, etc.

• Cerimônia de entrega do Prêmio Walter Dohme
• Encontro de Gilwell (para portadores da Insígnia de Madeira)

Domingo
• Encontro de Coordenadores Distritais do Ramo Lobinho
• Encontro de Coordenadores Distritais do Ramo Escoteiro
• Encontro de Coordenadores Distritais do Ramo Sênior
• Encontro de Coordenadores Distritais do Ramo Pioneiro
• Encontro de Coordenadores Distritais de Gestão de Adultos
• Encontro de Coordenadores Distritais de Comunicação
• Reunião do Conselho Consultivo Regional 
• Oficinas de Educação Escoteira
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Programa Previsto (sujeito a alterações 

sem aviso prévio) do CONGRESSO 
REGIONAL PIONEIRO (Seniores/
guias em transição e Pioneiros/as)
Sábado
• Abertura oficial com prestação de contas da Carta-Compromisso do Congresso Regional 
Escoteiro 2017

• Palestra: Escotismo e as tendências da Sociedade
• Palestra: Uma das tendências - Mudanças demográficas e Envelhecimento da Popu-
lação

• Painel: As outras quatro tendências – Recursos da educação não formal pela educação 
formal; Mobilidade e Urbanização; Mundo Virtual e Nativos Digitais; Globalização e 
Cultura Global Emergente

• Grupos de Discussão sobre Escotismo e as cinco tendências da Sociedade
• Atividade noturna: Lamparada/Fogo de Conselho
• Atividade de Despedida

Domingo
• Assembleia Regional Pioneira Extraordinária (ARP-E)
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Apresentação de boas práticas/
projetos
Faça parte da construção do Congresso Regional Escoteiro! 
Apresente sua boa prática/projeto, de forma oral e/ou pôster, nos painéis temáticos de 
Programa Educativo, Gestão de Adultos, Estudos Escoteiros, Crescimento e Expansão, 
Gestão de UEL, Comunicação, etc.
Os inscritos no evento receberão instruções, posteriormente, de como poderão fazer as 
apresentações das boas práticas/projetos.

Quando?
18 e 19 de agosto de 2018 (sábado e domingo)
Abertura oficial às 9h de 18 de agosto de 2018 (sábado)
Encerramento previsto das atividades às 12h de 19 de agosto de 2018 (domingo)
Check-in das 8h às 9h de 18 de agosto (sábado) e das 8h às 9h de 19 de agosto (domingo)
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Onde?
Universidade Federal de São Carlos (UFSCAr) – Campus São Carlos
Rodovia Washington Luís, km 235 - SP-310, 
Conheça um pouco mais sobre o local do evento em https://www2.ufscar.br/a-ufscar/
campus-sao-carlos 

Participação de alunos e professores da UFSCar
Ambos os eventos (Congresso Regional Escoteiro + Congresso Regional Pioneiro), numa 
parceria entre os Escoteiros do Brasil – Região de São Paulo e a UFSCar, contarão com a 
participação de alunos e professores de graduação e de pós-graduação da Universidade. 

Quanto?
Não há custo para participação, pois a realização do evento será subsidiada pelo orça-
mento regional.
Todavia, dada as restrições de espaço do local, para participar do evento é obrigatória a 
inscrição nas condições descritas abaixo.

Quem pode participar?
Seniores/guias em transição e Pioneiros/as (desde que acompanhados por um Escotista 
responsável) e Escotistas e Dirigentes, com registro escoteiro válido; e alunos e profes-
sores de graduação e pós-graduação da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).
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Como se inscrever?
Seniores/Guias em transição, Pioneiros/as, Escotistas e Dirigentes
Via Meu Paxtu (Meu SIGUE), na área de eventos, das 0h de 7 de julho até às 23h59 de 6 
de agosto de 2018, ou até serem completadas todas as vagas (ainda que não haja custo 
para participação, a inscrição via Meu Paxtu é obrigatória e sujeita ao limite de vagas 
para cada categoria).

Alunos e professores de graduação e pós-graduação da UFSCAr
Via https://goo.gl/bSLPFx, das 0h de 7 de julho até às 23h59 de 6 de agosto de 2018, ou 
até serem completadas todas as vagas (ainda que não haja custo para participação, a 
inscrição é obrigatória e sujeita ao limite de vagas para cada categoria).

300 (trezentas) vagas para Escotistas e Dirigentes
150 (cento e cinquenta) vagas para Seniores/Guias em transição e Pioneiros/as
100 (cem) vagas para alunos e professores de graduação e pós-graduação da UFSCAr

Alimentação 
A alimentação durante todo o evento será por conta de cada participante.
No decorrer do evento, os participantes receberão informações sobre as opções de res-
taurantes e lanchonetes nas proximidades do seu local de realização.
Aos que se inscreverem nas condições acima descritas, como facilidade, poderão 
adquirir pacote de 3 (três) coffee-break (dois no sábado e um no domingo) no valor de 
R$ 35,50 (trinta e cinco reais e cinquenta centavos) , através do http://bit.ly/2KB7qtT, com 
pagamento via boleto (até a data do vencimento) ou cartão de crédito, até às 23h59 de 
6 de agosto de 2018.
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Transporte e Estacionamento
O transporte até o local do evento será por conta de cada participante.

De ônibus
Há linhas regulares de ônibus convencional e executivo partindo do Terminal Rodoviário 
do Tietê com destino à Rodoviária de São Carlos. Na Rodoviária de São Carlos, há duas 
linhas de ônibus municipais (Linha 01 – Pacaembu x UFSCar – Norte e Linha 03 – Azul-
ville x Estação Norte), com saída de hora em hora, ao local do evento (UFSCAr - Campus 
São Carlos) que funcionam de sábado e domingo entre 06h30 e 23h.

De carro
Da capital - Rodovias Bandeirantes e Washington Luís. Rodovia dos Bandeirantes (SP-
348) até o km 16. Entrar no acesso à Rodovia Washington Luís (SP-310). Seguir pela Wash-
ington Luís até o km 235, onde se localiza o trevo de acesso à UFSCar. 
Da capital - Rodovias Anhanguera e Washington Luís. Rodovia dos Bandeirantes (SP-
348) até o km 96. Entrar no acesso à Rodovia Anhanguera (SP-330), seguindo até o km 
156, após o pedágio do município de Limeira/SP.  Entrar no acesso à Rodovia Washington 
Luís (SP-310). Seguir pela Washington Luis até o km 235, onde se localiza o trevo de 
acesso à UFSCar.
De Ribeirão Preto - Rodovia Antônio Machado Sant'ana (SP-255) até a passagem do 
pedágio. Entre na Rodovia Eng. Thales de Lorena Peixoto Jr. (SP-318). Siga na Rodovia 
Eng. Thales de Lorena Peixoto Jr. até o km 236 onde encontrará o trevo de acesso à Área 
Norte da UFSCar.
De Campinas - Entre na Rodovia Anhanguera (SP-330), seguindo até o km 156, após o 
pedágio do município de Limeira/SP. Entrar no acesso à Rodovia Washington Luís (SP-
310). Seguir pela Washington Luis até o km 235, onde se localiza o trevo de acesso à 
UFSCar.
No local do evento há vagas para estacionamento gratuito em quantidade suficiente ao 
número previsto de participantes, a serem preenchidas por ordem de chegada.
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Pernoite
Local para pernoite gratuito, em regime de acantonamento ou acampamento (trazer 
isolante térmico, colchonete, cobertor e/ou saco de dormir e material individual de hi-
giene pessoal e banho; e barraca, para quem for acampar, em quantidade suficiente 
para dormir em separado masculino/feminino e membro juvenil/escotista):
Ginásio Milton Olaio Filho (8km de distância de carro em relação ao local do evento. 
Haverá traslado gratuito entre os locais do pernoite gratuito e do evento em horários 
determinados que serão informados aos participantes durante o Congresso) 
R. Ernesto Gonçalves Rosa Júnior, São Carlos/SP
Como chegar: https://goo.gl/p9CKcv
Entrada no Ginásio permitida na sexta-feira (17 de agosto de 2018) a partir das 20h.
A saída do Ginásio deve ocorrer até às 08h30 de domingo (19 de agosto de 2018).

Para quem preferir, às expensas de cada participante, hospedagem em hotéis próximos 
ao local do evento. Consulte a rede hoteleira indicada pela Prefeitura Municipal de São 
Carlos em: http://www.saocarlos.sp.gov.br/index.php/servicos/115449-hospedagem.html
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Realização:
Diretoria Regional de Métodos Educativos dos Escoteiros do Brasil – Região de São Paulo 
e Universidade Federal de São Carlos (UFSCAr)

Organização
Coordenação Regional de Eventos dos Escoteiros do Brasil – Região de São Paulo

Apoio

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

RODRIGO CAIRES
Diretoria Regional de Métodos Educativos

INGRID FORESTO
Coordenação Regional de Eventos


