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A Assembleia Regional Pioneira (ARP) é realizada, ordinariamente, uma vez por ano, a fim de apresentar, 
debater e resolver assuntos referentes ao Ramo Pioneiro na Região Escoteira de São Paulo.

Quando?

Onde?

23 de fevereiro de 2019 (sábado)
Abertura às 08h30 e encerramento previsto às 17h30
Check-in das 07h às 08h de 23 de fevereiro de 2019 (sábado).
O check-in será feito por participante, onde deverá ser entregue autorização assinada por 
responsável legal (em caso de menores de idade) e por membro da Diretoria da Unidade Escoteira 
Local, além da ficha médica devidamente atualizada. A não apresentação destes documentos 
acarretará na impossibilidade de participação no evento.

Universidade do Vale do Paraíba (UniVap)
Av. Shishima Hifumi, 2911, Urbanova, São José dos Campos/SP, 12244-000
Conheça um pouco mais sobre o local do evento em: https://www.univap.br

Estacionamento
O local possui vagas de estacionamento gratuitas em quantidade suficiente ao número previsto de 
participantes.

Pernoite
Em breve serão publicadas informações sobre possibilidade de local para pernoite gratuito de sexta-feira 
(22 de fevereiro) para sábado (23 de fevereiro). 

Alimentação
A alimentação será por conta de cada participante. Dentro do espaço da UniVAP existem cantinas, e 
próximo à UniVap há restaurantes e lanchonetes, onde os participantes poderão almoçar.

https://www.univap.br
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Pioneiros (as) a partir de 17 anos até 21 de idade anos incompletos, com registro escoteiro válido.
Sêniores/guias em transição, a partir de 17 anos de idade, com registro escoteiro válido.
Escotistas a partir de 21 anos de idade, com registro escoteiro válido. A participação de escotistas se 
dará conforme o disposto no §3º do art. 6º do Regulamento da ARP vigente.
Observação: Todos os participantes do evento deverão estar devidamente uniformizados ou utilizando o 
vestuário escoteiro, conforme o modelo adotado pela UEL.

Quem pode participar?

Quanto?

- Seniores/guias em transição, Pioneiros (as) e Escotistas: R$ 20,00 (vinte reais) 
- Seniores/guias em transição, Pioneiros (as) e Escotistas isentos: R$ 5,00 (cinco reais) 
Inclui: despesas de infraestrutura para realização do evento e coffee-break.

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 transferência e cancelamento de inscrição até 11/02/2019. 
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: 11/02/2019. Após essa data não será mais possível realizar 
transferência. 
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Exclusivamente via Meu PAXTU, área de Eventos, das 0h do dia 19 de janeiro até às 23h59 do dia 11 
de fevereiro de 2019, ou até serem completadas todas as vagas.
Limite de 220 (duzentos e vinte) vagas 

 Programa Previsto  
 
(sujeito a alterações sem aviso prévio)
08h30 as 11h30 – Eventos prévios à ARP: Debates direcionados
11h30 as 13h – Almoço
13h as 17h30 – ARP

Debates direcionados
Os participantes poderão colaborar e debater com 3 das 5 temáticas propostas, a serem escolhidas no 
momento do check-in:
- “A Pré-Vigília que queremos”: Construção coletiva da proposta da Pré-Vigília Regional Pioneira 
de 2019, a partir da reflexão acerca de diferentes experiências, possibilidades de temas e formas de 
abordagem.
- “Mulheres no Movimento Escoteiro”: Liderança Feminina e como tratar casos de assédio no 
Movimento Escoteiro.
- “Demandas de Programa Educativo”: Reflexão e debate sobre o Programa Educativo do Ramo 
Pioneiro, analisando sua estrutura, atividades propostas e efetividade.
- “Demandas Jovens no Plano Estratégico Regional”: Reflexão e debate sobre o Plano Estratégico 
Regional, a participação jovem e as demandas pioneiras para a Região Escoteira de São Paulo.
- “Escotismo - Aventura Saudável: Saúde Mental”: Reflexão, debate e capacitação sobre cuidados 
psicológicos nos dias atuais.

Candidaturas à CP e Assuntos Gerais na ARP
Confira as instruções no edital de edital de convocação da ARP publicado em www.escoteirossp.org.br 

Realização: Clã Pioneiro Jorge da Capadócia do Grupo Escoteiro do Ar Marechal Eduardo Gomes 132/SP, 
Clã Pioneiro Highlander do Grupo Escoteiro Mantiqueira 220/SP, Grupo Escoteiro Lady Olave Baden-Powell 
302/SP, Comissão Regional Pioneira (CP) e Coordenação Regional do Ramo Pioneiro
Organização: Coordenação Regional de Eventos 

Como se inscrever?

Eventos prévios à ARP

Apoio:

http://www.escoteirossp.org.br
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Coordenação do Evento
Clã Pioneiro Jorge da Capadócia do Grupo Escoteiro do Ar Marechal Eduardo Gomes 132/SP
E-mail: clapioneiro132@gmail.com

Dúvidas sobre programa do evento
Comissão Regional Pioneira (CP)
E-mail: cp@escoteirossp.org.br

Dúvidas sobre inscrições 
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, transferências, devoluções de inscrições
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Financeiro
E-mail: tesouraria@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

Mais informações

Ingrid Foresto
Coordenação Regional de Eventos

Beatriz Souza Julio
Coordenação do evento
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