
BOLETIM 1

Curso de Aperfeiçoamento de Técnicas 
do Ar (CATAr I) de Adultos 2022



Os voluntários aprovados no CATAr (Curso de Aperfeiçoamento em Técni-
cas do Ar) de Adultos, além de adquirirem um vasto conhecimento aero-
espacial, serão inseridos no apaixonante universo espacial e aeronáutico. 
Conhecerão desde aeromodelismo até o básico de navegação aérea e me-
cânica aérea.
Depois do CATAr, olhar para o céu nunca mais será a mesma coisa!

1º Etapa- Online: Encontro virtual síncrono obrigatório no domingo, 03 de 
julho de 2022, das 8h às 14h; - via Zoom Meeting e Whatsapp
2ºEtapa- Presencial: Das 09h do dia 16 de julho (sábado) às 17h do dia 17 de 
julho de 2022 (domingo);
•Check-in da Etapa Presencial: das 08h30 às 09h de 16 de julho de 2022 
(sábado);
3ª Etapa (pós-presencial): envio de relatório até 17 de dezembro de 2022.

QQUANDO?

ONDE?

Parque de Material Aeronáutico de São Paulo - PAMA/SP
Av. Braz Leme, 3258 - Santana, São Paulo - SP. 
Como chegar: https://goo.gl/maps/U2YwphvuGSHtzFju8
O pernoite será realizado em regime de acantonamento.
O local do evento possui estacionamento gratuito com capacidade sufi-
ciente para quantidade prevista de cursantes
 
Etapas On-line: Zoom Meeting e WhatsApp 



Cursantes: R$ 210,00 (duzentos e dez reais), em parcela única por boleto 
bancário ou parcelado em 2x no cartão de crédito. 
Inclui: alimentação e material para as Unidades Didáticas. 

QQUANTO?

**Atenção**
Por determinação do Parque de Material Aeronáutico - PAMA/SP, todos 
deverão utilizar calças compridas durante a estada no local. O não cum-
primento deste ponto acarretará na não participação na Etapa Presencial 
e consequente reprovação no Curso (sem direito a reembolso). 

Caso não possua calça de seu Uniforme/Vestuário será permitido o uso de 
outra calça comprida e camisa de motivo escot eiro (não misturar peças 
do Uniforme/Vestuário com calças que não sejam do mesmo conjunto) e 
lenço escoteiro.

CATAr de Adultos
Tabela Aprimorada

Alimentação Individual R$ 70,00

Rateio de Alimentação dos Formadores R$ 11,68

Apoio aos Formadores R$ 10,00

Taxas Administrativas R$ 5,32

Materiais Diversos R$ 70,00

Distintivo R$ 7,00

Brevê do CATAr R$ 16,00

Cachecol do CATAr R$ 20,00

Custo final aos Cursantes R$ 210,00



PAGAMENTOS, TRIAGEM 

E CANCELAMENTOS

1. A data-limite para solicitação do cancelamento da inscrição é até o dia 
22/06/2022, com reembolso parcial (serão retidos R$ 20,00 pelos custos 
operacionais). Após este período não serão aceitos cancelamentos.  

2. Não serão permitidas transferências de vagas após o período de cance-
lamento acima citado.  

3. Não haverá emissão de nova via de boleto em caso de perda da data de 
vencimento por qualquer motivo. A vaga será repassada para o próximo 
interessado na lista de espera. É de responsabilidade do inscrito acompa-
nhar a emissão do boleto e liberação da triagem pelo “MEU PAXTU”. Não 
serão enviados boleto por email. 

4. Associados com inscrições canceladas com prazo além do limite, cujo 
ressarcimento não será possível em função da compra do enxoval, po-
derão retirar seu enxoval no Escritório Regional de São Paulo até 30 dias 
após o Curso. 

5. Para ingressar no CATAr é necessário que o adulto tenha concluído o 
Nível Preliminar. Será realizado um processo de triagem onde o Escritório 
Regional irá verificar pelo sistema PAXTU a informação da conclusão do 
Nível Preliminar na ficha de cada inscrito. Caso não conste esta informa-
ção a inscrição não será concluída e a vaga será repassada ao próximo 
associado da listagem, seguindo a ordem de inscrição.  

6. Estar no processo de triagem não é garantia de participação no CATAr. 
Ao término do processo de análise informaremos todos os contemplados 
com vagas.



COMO SE INSCREVER?

QUEM PODE 

PARTICIPAR?

Exclusivamente via Meu PAXTU, na área de eventos, das 0h do dia 11 de Ju-
nho até às 23h59 do dia 18 de junho de 2022, ou até serem contempladas 
todas as vagas. 

Escotistas e Dirigentes, de todas as Modalidades, que: 
• Tenham concluído e homologado o Nível Preliminar;
 • Estejam com o Registro Associativo Ativo e com suas obrigações admi-
nistrativas e financeiras em ordem com a Unidade Escoteira Local onde 
atuam;
• Tenham a recomendação de seus Assessores Pessoais de Formação.
Conforme RESOLUÇÃO CAN 05/2021: Altera as Regras 130, 131 e 132 do 
P.O.R. (Princípios, Organização e Regras)  
https://escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2021/06/Resolucao-
CAN05_2021.pdf 
 
Limite de vagas:
40 (quarenta) vagas:
36 (trinta e seis)  para inscrições gerais
04 (quatro) exclusivas para o GEAr-sede (Do Ar Senta Pua 335/SP)
IMPORTANTE: As inscrições estão limitadas a no máximo 04 (quatro) cur-
santes por Unidade Escoteira Local.

https://escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2021/06/ResolucaoCAN05_2021.pdf
https://escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2021/06/ResolucaoCAN05_2021.pdf


CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO

• Aeromodelismo;
• As Modalidades e o Projeto Educativo dos Escoteiros do Brasil;
• Astronomia e Astronáutica;
• CATAR de Jovens e MAPEAR;
• Especialidades da Modalidade do Ar e as Insígnias de Modalidade;
• Estrutura de Asas e Fuselagens;
• Foguetes, Drones e Inovação;
• História da Aviação e da Modalidade do Ar;
• História da Modalidade do Ar no Brasil;
• Instrumentos de Voo;
• Jogos com a temática da Modalidade do Ar;
• Meteorologia;
• Modalidade do Ar no Ciclo de Programa;
• Navegação Aérea;
• O Sonho de Voar;
• Ornitologia;
• Papelmodelismo;
• Partes de uma aeronave;
• Perfis, Cargos e Funções de Escotistas;
• Princípios de Voo;
• Propulsão e Motores;
• Segurança Operacional;
• Simuladores de Voo;
• Sites e Ferramentas de Apoio;
• Voo VFR e IFR;



REALIZA   ÃOÇÇ

Realização
Diretoria Regional de Metodos Educadivos
Apoio: Coordenação Regional da Modalidade do Ar  
Organização
Coordenação Regional de Eventos

INFORMAÇÕES 

COMPLEMENTARES

• A aprovação no curso será mediante participação no encontro virtual 
síncrono no dia 03 de julho e de ambos os dias da Etapa Presencial, 
realização de 100% das tarefas online a serem cumpridas até a data da 
Etapa Presencial e envio do relatório de atividades posteriores até o pra-
zo estipulado - 17 de dezembro de 2022. O não comparecimento e/ou 
cumprimento de alguma destas etapas acarretará na não aprovação no 
Curso. 

• Os certificados de participação serão emitidos após o término da Etapa 
Pós-Presencial, desde que atendendo aos critérios de aprovação.  

• O Brevê do CATAr será enviado somente aos cursantes aprovados em 
todas as etapas acima mencionadas.  

• A inscrição deve ser efetuada pelo próprio associado, através do “MEU 
PAXTU”, com senha individual. 

Apoio: Parque de Material 
Aeronáutico - PAMA/SP



MAIS INFORMAÇÕES

Dúvidas sobre inscrições e conteúdo programático do curso:
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Gestão de 
Adultos
E-mail: adultos.sp@escoteiros.org.br 
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 3

Dúvidas sobre boletos, cartão de crédito, transferências e devoluções:
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil - Eventos
E-mail: eventos.sp@escoteiros.org.br 
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 8

Informar no assunto do e-mail o nome do evento e o assunto a que se refe-
re 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

Direção - Rudner Lauterjung Queiroz
Diretor Presidente do 170º GE do Ar Santos Dumont, iniciou sua atuação na 
Formação em 2011 como especialista no CATAr de Adultos de SP, já tendo 
atuado também como Diretor de Cursos em SP, PA e SC, ressaltando sua 
participação como diretor de Cursos da Linha Escotista, no Ramo Sênior, já 
tendo dirigido o atual Curso Intermediário Escotista Ramo Sênior. Dirigiu 
também Cursos Técnicos em Técnicas de Campo, CTRs e outros. Fora do 
escotismo é mestre em Engenharia Aeronáutica pelo ITA.

ÇÇ

http://www.escoteirossp.org.br
https://www.facebook.com/escoteirossp/

