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A Assembleia Regional Pioneira (ARPi) 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.

Em 2019 a Comissão Regional Pioneira (CP) abriu candidaturas para Clãs interessados em sediar a 
ARPi 2020 e o  Clã Pioneiro Nirvana do Grupo Escoteiro Macuxi 94/SP foi escolhido para sediar o 
evento,devido à sua proposta atender melhor aos critérios previamente determinados, tais como 
infraestrutura e localização

 O que é o evento?

Quando?
15 de fevereiro de 2020 (sábado)
Abertura às 8h30 e encerramento previsto às 17h30
Check-in das 7h00 às 8h30 de 15 de fevereiro de 2020

Onde?
Instituto Federal – Campus São Paulo (IFSP) 
Portaria A: Rua Pedro Vicente, 625,Canindé, São Paulo/SP, CEP 01109-010
(próximo ao Terminal Rodoviário e Metrô Portuguesa-Tietê)
Conheça um pouco mais sobre o local do evento em: 
https://www.ifsp.edu.br/

O por que do evento?
Atende o previsto no objetivo do Plano Estratégico 2.2.5 e art. 1º Regulamento da ARPi e as ODS 5, 16 e 17.

https://goo.gl/2rLje2 
https://www.ifsp.edu.br/
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Quem pode participar?
Pioneiros(as) a partir de 17 anos de idade até 21 anos incompletos, com registro escoteiro válido.

Seêniores/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 ARPi vigente.

Como se inscrever?
Exclusivamente via Meu PAXTU, na área de Eventos, das 0h do dia 9 de dezembro de 2019 até às 
23h59 do dia 22 de janeiro de 2020, ou até serem completadas todas as vagas.

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 pela 
Diretoria da Unidade Escoteira Local e responsável legal (no caso de menores de idade), bem como ficha 
médica atualizada, sob pena de não participação no evento.

Limite de vagas
250 (duzentas e cinquenta) para Pioneiros(as) e Seniores/Guias em transição.
50 (cinquenta) para Escotistas.

Quanto?
Pioneiros(as), Seniores/Guias em transição e Escotistas: R$ 35,00 (trinta e cinco reais), em 
parcela única.

Seniores/Guias em transição e Escotistas isentos: R$ 8,75 (oito reais e setenta e cinco centavos), em 
parcela única.

Inclui: participação no evento, café da manhã e dois coffee-breaks.

https://goo.gl/2rLje2 
https://goo.gl/2rLje2 
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Distribuição dos custos que compõem o valor da taxa de inscrição do evento

Item Porcentagem

Alimentação 44%
Programa 39%

Taxas administrativas e bancárias 10%
Infraestrutura 5%

Eventuais não previstos 2%
TOTAL 100%

Pagamentos, Lista de Espera e cancelamento
1. O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado via cartão de crédito ou boleto bancário, 

com data de vencimento para o dia seguinte à data de término das inscrições. 

2. Impressão de boletos bancários: Após ter concluído o processo de inscrição pelo sistema SIGUE/
PAXTU, o inscrito deve efetuar a impressão do boleto para 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.

3. Não haverá emissão de nova via de boleto bancário em caso de não pagamento até a data de 
vencimento. 

4. Data-limite para solicitação de cancelamento da inscrição: dia seguinte à data de término das 
inscrições.

5. No caso de a inscrição ser cancelada dentro do prazo estabelecido para cancelamento, o valor pago 
da taxa de inscrição será devolvido parcialmente, descontadas as taxas administrativas, bem como 
valores já comprometidos na data do cancelamento. Após o prazo estabelecido para cancelamento, 
não haverá devolução integral do valor pago da taxa de inscrição.

6. Inscrições com boletos vencidos serão automaticamente canceladas 2 (dois) dias após a data de 
vencimento. 
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7. Transferências de inscrições: O inscrito, cujos pagamentos estiverem em dia, poderá transferir sua 
inscrição a outro associado que esteja com registro escoteiro válido, desde que na mesma categoria em 
que se inscreveu.Na solicitação via e-mail ao setor responsável do Escritório Regional, os associados 
deverão informar os números de registro escoteiro 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. 

8. Prazo para transferência de inscrição: dia seguinte à data de término das inscrições. Depois do prazo 
estabelecido,não será mais possível realizar transferência.

Programa Previsto (sujeito a alterações sem aviso prévio)

08h30 às 11h30 – Debates direcionados
11h30 às 13h – Intervalo para o almoço
13h  às 17h30 – Plenária da ARPi

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

Alimentação
A alimentação será por conta de cada participante. Próximo ao local do evento há o Shopping D 
(Av. Cruzeiro do Sul, 1100, Canindé, São Paulo/SP, CEP 03033-020), com várias opções de restaurantes e 
lanchonetes onde os participantes poderão almoçar.

Estacionamento
O local possui vagas de estacionamento gratuitas para carros e ônibus, em quantidade suficiente ao 
número previsto de participantes.

http:// www.escoteirossp.org.br 
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Adequação à regras e condutas

O evento seguirá de forma integral as definições dos Princípios, Organização e Regras (P.O.R.) da União 
dos Escoteiros do Brasil. Condutas desrespeitosas para com outros jovens, escotistas, equipe de serviço 
ou qualquer outra pessoa presente no evento não serão toleradas.

Procedimentos não previstos

A Organização do evento decidirá quanto a procedimentos não previstos no presente documento ou 
qualquer excepcionalidade.

Realização: Clã Pioneiro Nirvana do Grupo Escoteiro Macuxi 94/SP, Comissão Regional Pioneira (CP) e 
Coordenação Regional do Ramo Pioneiro.

Organização: Coordenação Regional de Eventos Estratégicos

Apoio:

http:// www.escoteirossp.org.br 
http:// www.escoteirossp.org.br 
http:// www.escoteirossp.org.br 
http:// www.escoteirossp.org.br 
http:// www.escoteirossp.org.br 
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Mais Informações

Coordenação do Evento
Comissão Regional Pioneira (CP)
E-mail: cp@escoteirossp.org.br
Coordenação do Ramo Pioneiro dos Escoteiros do Brasil – Região de São Paulo:
E-mail: ramopioneiro@escoteirossp.org.br

Dúvidas sobre o 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 inscrições do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Eventos
E-mail: eventos@escoteirossp.org.br
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 2

Dúvidas sobre pagamentos de inscrições 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

Ingrid Foresto
Coordenação Regional de Eventos Estratégicos

Vitor Lopes Gonçalves
Coordenação do evento

http:// cp@escoteirossp.org.br
http://ramopioneiro@escoteirossp.org.br
http://programa@escoteirossp.org.br
http://eventos@escoteirossp.org.br
http://tesouraria@escoteirossp.org.br 
https://www.facebook.com/escoteirossp/

