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O que é o evento?
A Coordenação Regional de Diversidades de São Paulo põe em foco uma nova 
questão dentro do Movimento: “Qual a importância de se pensar Diversidade?”. 
E é com o entendimento de que lutamos pela construção de um mundo melhor 
que trazemos a primeira sementinha dessa discussão. A Conferência Regional 
de Diversidades nasce do desejo de iniciar as conversas acerca das diversidades 
trabalhadas pela coordenação (Étnico Racial e Cultural; Espiritual; Gênero e 
Sexualidade; Equidade de Gênero) de forma didática, simples e dinâmica. Entender 
que não somos todos iguais, mas que é nas nossas diferenças que criamos nossa 
força, é o primeiro passo

O porquê do evento?
Atende ao previsto no objetivo do Plano Estratégico Regional itens 1.5.2, 1.8.2 e 
2.3.2. e aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável números 5, 10 e 16.

Onde?
Virtualmente através do aplicativo ZOOM.

Quando?
31 de julho de 2021 (sábado)
Abertura prevista às 13h30min e encerramento previsto às 19h30min 

Quem pode participar?
Jovens do Ramo Pioneiro, Escotistas e Dirigentes com registro escoteiro válido.

Como se inscrever?
Exclusivamente via Meu PAXTU, na área de Eventos, das 0h do dia 12 de maio de 
2021 até às 23h59min do dia 1º de julho de 2021, ou até serem preenchidas todas 
as vagas.

Limite de vagas
120 (cento e vinte) vagas

Quanto?
Evento Gratuito com possibilidade de compra de distintivos via Meu Kit Escoteiro.
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Programa Previsto (sujeito a alterações sem aviso prévio)
13h30min às 15h15min – Painel de Abertura “Minha diversidade”
Mesa redonda com participantes de diversas minorias - escoteiros e não-escoteiros 
- acerca do que é diversidade, como ela lhes afetam tanto no dia a dia quanto no 
movimento e que atitudes podemos tomar para diminuir o preconceito ao nosso 
redor.

15h30min às 19h00min – Rodas de Conversa
Formada por 4 (quatro) salas, serão espaços de debate, trocas de experiências 
e dúvidas pautadas em questões étnicas e culturais, espirituais, de gênero e 
sexualidade e equidade de gênero, mediados por membros da equipe regional e 
convidados.

Adequação às regras e condutas
O evento seguirá de forma integral com as definições do “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
Coordenação Regional de Diversidades.
Samira Garcia - Coordenadora Adjunta
E-mail: diversidades@escoteirossp.org.br 

Organização
Coordenação Regional de Eventos Estratégicos 
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Informações Gerais
Coordenação Regional de Diversidades.
Samira Garcia - Coordenadora Adjunta
E-mail: diversidades@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

 • 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

Samira Garcia                                 
Coordenação do evento


