Goiânia, 10 de setembro de 2020
Prezados(as) Companheiros(as),

Estamos divulgando às informações referente ao CURSO PRELIMINAR DE
FORMAÇÃO PARA DIRIGENTES INSTITUCIONAIS E ESCOTISTAS EaD,
destinado aos associados que estejam em dia com o registro UEB_2020 e para não
associados que queiram conhecer sobre o MOVIMENTO ESCOTEIRO.
Informações sobre o Curso Preliminar:


Data: 18/09 a 23/12/2020.

 Horário: Abertura da webconferência será a partir das 19:15hs do dia
18/09/2020 e o encerramento do curso será às 23:55hs do dia 23/12/2020.
 Endereço: CAMPO ESCOLA VIRTUAL (https://www.escoteirosead.org.br)


Investimento: GRATUITO



Inscrições: Para os associados UEB através do sistema “MEU PAXTU” e
Ficha de Inscrição preenchida e para aqueles adultos que ainda não
possuem registro UEB somente o preenchimento da Ficha de Inscrição que
está disponível para download no site www.escoteirosgo.org.br e todos
deverão enviar a ficha no e-mail vynycyus17@gmail.com até o dia
11/09/2020.

Pré-requisitos:
Tarefas Previas: leituras indicadas para discussão com APF.
Dirigentes Institucionais e Escotistas – “Competências
Aprendizagem” de sua linha/ramo de atuação;

e

Rotas

de

Deverão ser realizadas no sistema “Competências e Rotas de Aprendizagem”
(app mAPP Adulto), focando nas atividades fixas e flexíveis (disponíveis para
downloads no site www.escoteirosgo.org.br) e nas leituras obrigatórias;
Encontram-se descritas na apostila “Curso Preliminar – Cursante”, disponível
no site da RE/GO (www.escoteirosgo.org.br) e que deve estar em mãos ou em
qualquer outro tipo de arquivo nos dias do curso;
Ficha de inscrição: Devidamente preenchida com foto (disponível para
download no site www.escoteirosgo.org.br), assinada e abonada pelo
Presidente do GE ou RE e Assessor Pessoal de Formação (para o adulto que
não é associado UEB não precisa).
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
Região Escoteira de Goiás
Rua 74, 271, Centro
Goiânia - GO
Tel/Fax (62) 3092-3700
www.escoteiros.org.br

Quórum Mínimo: 10 vagas na primeira data (11/09/20) para garantir a
realização e no máximo 25 vagas.

Contato:
Marcus Vinícius Ribeiro Lima – Diretor
(vynycyus17@gmail.com) 62.99804-5210.

do

Curso

Preliminar

EaD

2020

Orientações importantes


Só serão aceitas inscrições devidamente assinadas, com a indicação do
Assessor Pessoal de Formação, sendo associado UEB (P.O.R/REGRA 130 –
A participação em cursos);



Inscrições para outras REs, exceto a RE-GO, deverão ser autorizadas pelo
Diretor Presidente da respectiva RE;



Será necessário a participação na webconferência do dia 18/09 para todos os
participantes, às 19:30 (horário de Brasília), onde serão informadas todas as
orientações gerais sobre o curso;



Não serão aceitas inscrições após 14 de setembro 2020 (depois de ter sido
confirmado o curso na 1ª data).

Solicitamos ampla divulgação aos interessados para que possam se inscrever em
tempo hábil.
Sempre Alerta para Servir!

Marcus Vinícius Ribeiro Lima
Coordenador Equipe Regional de Gestão de Adultos
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