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O que é o evento?

O Encontro Regional de Formadores objetiva que os participantes possam trocar 
experiências e atualizar ideias e conceitos sobre o processo de formação de adultos dos 
Escoteiros do Brasil, além de alinhar a atuação dos formadores junto ao Nível Regional.

Quando?

25 e 26 de fevereiro de 2023:
- 25/02, sábado: Encontro de Gilwell das 18h às 19h30 (credenciamento às 17h)
- 26/02, domingo: das 09h às 18h (credenciamento às 08h)

Onde?

Universidade Santa Cecília - UNISANTA
R. Oswaldo Cruz, 277 - Boqueirão, Santos - SP, 11045-907

Conheça um pouco mais sobre o local do evento em: 
https://unisanta.br/

Quem pode participar?

Escotistas e Dirigentes portadores da Insígnia de Madeira, que atuam como formadores e 
estão com registro válido;

Limite de vagas

200 (duzentas) vagas:

Como se Inscrever

Exclusivamente pelo “Meu PAXTU”, na área de Eventos, da 00h do dia 18 de janeiro de 2023 
até às 23h59min. do dia 30 de janeiro de 2023 ou até serem contempladas todas as vagas.

Quanto?

R$ 65,00 ( sessenta e cinco reais ), pago apenas através de boleto bancário.
(Inclui: coffee break e distintivo do evento)

https://unisanta.br/
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Programa Previsto: (sujeito a alterações 
sem aviso prévio)
Nosso encontro começará com a palestra  Planejamento Estratégico 2022 - 2025, 
conduzida por Luciana Timoszczuk e Maria Toshiko. 

Em seguida, o encontro continuará no formato de oficinas, abordando três temas:

• Política Nacional de Adultos do Movimento Escoteiro,
oficinas conduzidas por Rosemary (Rose) Motta e Aline Conde

• Formação Baseada em Competências,
oficinas conduzidas por Marcos (Kiko) Ramacciato Duarte e Fabio Conde

• Programa de Unidade Didática,
oficinas conduzidas por Higor de Souza Ribeiro e Rodrigo (Digão) Ferreira Nascimento

Pagamentos, Lista de Espera e cancelamento

1. 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 próprio associado acompanhar a emissão do boleto. Não será enviado 
boleto via e-mail. 

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

3. A data-limite para solicitação de cancelamento da inscrição é o dia seguinte à data de 
término das inscrições. 

4. 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 do valor pago da taxa de 
inscrição. 

5. As inscrições com boletos vencidos serão automaticamente canceladas 2 (dois) dias 
após a data de vencimento. 

O almoço será por conta de cada participante. Nas proximidades do local do evento há opções 
de restaurantes/lanchonetes.

Alimentação
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Realização

Organização

Diretoria  Regional de Métodos Educativos
E-mail: voluntariado.sp@escoteiros.org.br

Diretoria  Regional de Eventos
E-mail: eventos.sp@escoteiros.org.br

Seguem sugestões de hotéis na cidade:

Ibis budget Santos Gonzaga
https://all.accor.com/hotel/9611/index.pt-br.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_
medium=seo+maps&utm_source=google+Maps

Atlântico Inn Apart Hotel
https://www.atlanticoinn.com.br/o-hotel-atlantico-inn
 
Hotel Cosmopolitan Praia Flat Santos
https://www.hotelcosmopolitan.com.br/

Gonzaga Flat Service
http://www.gonzagaflat.tur.br/

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. 

Hospedagem

Adequação às regras e condutas

https://all.accor.com/hotel/9611/index.pt-br.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_sou
https://all.accor.com/hotel/9611/index.pt-br.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_sou
https://www.atlanticoinn.com.br/o-hotel-atlantico-inn
https://www.hotelcosmopolitan.com.br/
http://www.gonzagaflat.tur.br/
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Dúvidas sobre inscrições do evento 

Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – 
Eventos E-mail: eventos.sp@escoteiros.org.br 
Tel.: (11) 3154-5500 

LUCIANA MARIA SEVO TIMOSZCZUK RIBEIRO
Diretora Regional de Métodos Educativos

MARIA TOSHIKO YAMAWAKI
Diretora Regional Adjunta de Métodos Educativos  

Gestão de Adultos


