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1. APRESENTAÇÃO

O congresso Nacional Escoteiro é um momento de encontro das li-
deranças escoteiras em nosso país. Durante esses dias todas as re-
giões brasileiras poderão se unir para compartilhar experiências, dis-
cutir questões pedagógicas e estratégicas da instituição, dentro de 
um ambiente de fraterna convivência, sempre buscando contribuir 
em melhores práticas na instituição.  

Dessa vez dada as circunstâncias, causadas pela pandemia do Coro-
na vírus, o evento será realizado de forma online, por meio de plata-
forma digitais, mantendo acesa a chama do escotismo. 

Para o Congresso Nacional Escoteiro de 2020 buscamos um forma-
to que garanta a qualidade dos tradicionais Congressos Escoteiros, 
a baixo custo, permitindo, assim, a participação de cada vez mais as-
sociados. 

2. LOCAL

ONLINE – Cada um na sua casa!  

 3. TEMA E ATIVIDADES DO CONGRESSO  

Alinhados ao tema anual de 2020 – “Escoteiros: os líderes do futuro”, 
propomos a tônica de construção do 26º Congresso Nacional Esco-
teiro.  
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“Escoteiros: os líderes do futuro”, é um convite para que coletiva-
mente possamos fortalecer esse importante aspecto da nossa pro-
posta educativa. Atualmente, enfrentamos uma época de mudanças 
constantes e repleta de desafios complexos, na qual precisamos for-
mar líderes capazes de pensar em resoluções rápidas e aptos a reali-
zar ações concretas e transformar sua realidade. 

Pensando nisso o evento terá como foco de desenvolvimento 4 ei-
xos fundamentais de discussão, sendo: Métodos Educativos, De-
senvolvimento Institucional, Recursos e Governança. Temas esses 
que colaboram com o desenvolvimento estratégico institucional, e 
consequentemente fortalece as bases de atuação junto aos milha-
res de jovens que vivenciam o escotismo brasileiro.  

Tais temas serão desenvolvidos por meio de seminários, mostras, 
palestras e oficinas.   

A agenda detalhada do congresso, incluindo as atividades, datas e 
horários, estará disponível no próximo boletim. 

4. DATA E HORÁRIOS 

Início às 19h do dia 31 de outubro de 2020 Encerramento às 15h30 
do dia 02 de novembro de 2020 
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5. INSCRIÇÕES 
5.1 COMPOSIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO  

Os valores que compõe a taxa de inscrição são os seguintes:  

R$ 25,00 Servidor e sistemas para operacionalização 
do evento (Infraestrutura)

14,00

Taxas Bancárias/ Custos Administrativos e 
Operacionais

4,00

Contingência 2,00

Kit Participante (adesivo e Distintivo) + 
Envio

6,00

O pagamento da taxa dá direito a participação integral durante dos 3 
dias de evento.  

5.2 FORMAS DE PAGAMENTO:  

Cartão de Crédito (parcela única) ou Boleto Bancário  
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5.3 CATEGORIA DE PARTICIPAÇÃO:  

Os participantes do Congresso Nacional Escoteiro deverão se ins-
crever na seguinte categoria: 

FormaCongressistas - Todos os associados da União dos Escoteiros 
do Brasil, maiores de 18 anos, com registro Escoteiros válido. 

O pagamento da taxa de inscrição dará direito a participar das ativi-
dades, que serão realizadas entre os dias 31 de outubro e 02 de maio 
de 2020.  

5.4 PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO 
 
Inicio das inscrições em 02 de Outubro de 2020  

A inscrição dos participantes somente poderá ser efetuada pelo 
sistema “Meu PAXTU”, e deve considerar a idade na ocasião da re-
alização do evento, além de outras condições estipuladas neste do-
cumento e outros correlatos. Por meio do sistema “Meu PAXTU” o 
participante poderá ter acesso a informações pertinentes ao seu 
processo de inscrição, tais como:  

• Escolha da condição de pagamento (boleto ou cartão);  
• Impressão do boleto bancário;  
• Acompanhamento do pagamento efetuado;  

AS INSCRIÇÕES DEVERÃO SER REALIZADAS ATÉ 23 DE OUTUBRO DE 2020 
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5.5. TRANSFERÊNCIAS, CANCELAMENTOS E REEMBOLSOS:  

As transferências e cancelamentos deverão ser efetuadas via PAX-
TU até o dia 25 de outubro de 2020 e são de responsabilidade dos 
participantes envolvidos. As dúvidas e esclarecimentos referentes 
a reembolsos de pagamento deverão ser solicitadas pelo e-mail  
eventos@escoteiros.org.br até o dia 24 de outubro de 2020, após 
esse prazo não será feito o reembolso da inscrição, apenas a trans-
ferência da mesma de acordo com os prazos estipulados. 

6. MAIS INFORMAÇÕES 

Os próximos boletins apresentarão mais detalhes sobre o evento, 
mas os interessados já podem iniciar o processo de inscrição e orga-
nizar a agenda para participar do evento.  

Informações complementares podem ser solicitadas para a gerên-
cia do evento no Escritório Nacional, por intermédio do e-mail even-
tos@escoteiros.org.br ou pelo telefone (41) 3353-4732. 

 Curitiba, 02 de Outubro de 2020. 

Rafael Rocha de Macedo  
Diretor Presidente da União dos 

Escoteiros do Brasil


