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ODISSEIA I
O Odisseia I é um evento de âmbito nacional, promovido pelos Escoteiros
do Brasil, composto por um conjunto de oficinas que tem como principal
objetivo promover os mais variados temas relacionados às Especialidades
atualmente oferecidas aos nossos jovens.
Os facilitadores são em sua grande maioria profissionais das áreas de sua
respectiva oficina, tornando a experiência e as oficinas ainda mais interessantes
e abrindo espaço para que os jovens possam sanar suas dúvidas com
verdadeiros especialistas.

FUNCIONAMENTO
O Odisseia I acontecerá online, via Zoom, nos dias 3 e 4 de julho (confira os
horários na programação) e oferecerá 8 oficinas (4 por dia), para os ramos
Lobinho, Escoteiro e Sênior.
Os ramos estarão divididos em salas distintas, portanto, é importante prestar
atenção nas comunicações posteriores, que serão fornecidas aos inscritos,
onde constarão os links de acesso às salas.
Durante a oficina o jovem poderá ser convidado a participar de forma ativa,
interagindo com os demais através da plataforma de vídeo chamada e
também de outros, que poderão ter o acesso solicitado pelo facilitador. É
fundamental que os participantes se atentem aos materiais e pré-requisitos
que serão divulgados no Boletim 3.

CONQUISTA DAS ESPECIALIDADES
A simples participação no Odisseia não configura a conquista de especialidades.
A decisão sobre os próximos passos do jovem, ou mesmo a conclusão do nível,
deve ser acordado entre o jovem e o escotista de sua seção.
O evento fornecerá, como forma de estímulo, os distintivos relacionados as
especialidades trabalhadas no evento. Tais distintivos somente poderão ser
utilizados após homologação do escotista, conforme indicado no parágrafo
acima.
Através das oficinas, os facilitadores abordarão uma parcialidade dos itens da
respectiva especialidade e oferecerão conteúdo suficiente para que os jovens
tenham condições de apresentar tal especialidade para o adulto responsável
por sua seção ou a pessoa que este designar para atuar como examinador.
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KIT DO PARTICIPANTE
Os participantes do Odisseia I receberão:
• 1 certificado on-line (PAXTU); e
• 8 distintivos das Especialidades de acordo com sua participação.

MATERIAIS E PRÉ-REQUISITOS
No BOLETIM 3, serão divulgadas as tarefas prévias que os participantes
deverão realizar, que possivelmente incluirão cadastros em sites, construção
de instrumentos ou ferramentas, separação de materiais e até mesmo a
leitura de algum material.
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SABADO
HORÁRIO

RAMO LOBINHO

RAMO ESCOTEIRO

RAMO SENIOR

08:30

Abertura

Abertura

Abertura

09:00 - 10:30

Katarine Klitz
Astronomia

Luis Pedro
Vídeo Maker

Artur Amorim
Vela

10:30 - 12:00

Danielle Leite
Criptografia

Artur Amorim
Vela

Luis Pedro
Vídeo Maker

13:30 - 15:00

Marco
Meteorologia

Lucas Lahoni
Jardinagem

Lídia Ikuta
Música

15:00 - 16:30

Joana Perozzi
Desportos Inclusivos

Lídia Ikuta
Música

Lucas Leite
Programação

DOMINGO
HORÁRIO

RAMO LOBINHO

RAMO ESCOTEIRO

RAMO SENIOR

09:00 - 10:30

Lídia Ikuta
Música

Lígia
Prevenção de Fake
News

Andréa
RPG

10:30 - 12:00

Márcia Xavier
Anime

Fabrizio
Criptografia

Lígia
Prevenção de Fake
News

13:30 - 15:00

Loester Garcia
Técnicas Verticais

Rudner Lauterjung
Engenharia
Aeronáutica

Samilla
Microbiologia

15:00 - 16:30

Mônica Teixeira
Vigilância Epidemiológica

Samilla
Microbiologia

Ilvia Oliveira
Informações
Turísticas

16:30

Avaliação e
Encerramento

Avaliação e
Encerramento

Avaliação e
Encerramento
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FACILITADORES
O Odisseia I contará com um time de facilitadores formado por especialidades e apaixonados pelos temas abordados de algumas das nossas especialidades. Serão ao todo, 17 diferentes temas, abordados nas oficinas que
estão divididas entre os ramos.

ANDRÉA SADLECK
RPG
Andréa tem 40 anos, é advogada trabalhista, formada
em Direito pela UNIDERP. Fez curso de teatro e de roteiro pela Oficce e joga RPG há 20 anos, já tendo participado de encontros e palestras sobre o impacto do
RPG na atuação da criatividade e timidez.

ARTUR AMORIM MARTINS
VELA
Artur tem 19 anos e veleja desde 2020 e atualmente é
velejador da Classe Dingue na Federação de Vela do
Estado do Ceará e tem o esporte como forma de lazer
e também competição. É membro do Movimento Escoteiro desde os 7 anos.

CRIPTOGRAFIA

ESCOTISMO

DANIELLE LEITE
CRIPTOGRAFIA
Danielle tem 47 anos e é graduada em Ciência da
Computação e especialista em Engenharia de Webisites pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
(UFMS). Atua na área da Tecnologia da Informação TI, tendo sido professora substituta na UFMS e desde
2006, trabalha na Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações do Tribunal Regional da 24ª
Região (TRT24). É membro do Movimento Escoteiro
desde 2020.

5

ODISSEIA
Uma aventura para
conquista de
especialidades

BOLETIM 1

CRIPTOGRAFIA

ESCOTISMO

FABRIZIO
CRIPTOGRAFIA
Fabrizio é Especialista em Segurança da Informação
e atua na área da Tecnologia da Informação - TI há 15
anos. Atualmente lidera projetos relacionados à Lei
Geral de Proteção de Dados - LGPD e à Segurança da
Informação, bem como o desenvolvimento de sistemas computacionais de alta performance. É membro
do Movimento Escoteiro há 5 anos.

ILVIA OLIVEIRA
INFORMAÇÕES TURÍSTICAS
A paixão por viajar nasceu ainda dentro do Movimento
Escoteiro, o que a fez se tornar uma agente de viagens,
pois além de viajar, poderia ajudar outras pessoas a
fazê-lo. É membro do Movimento há 39 anos, com inteira dedicação ao Ramo Sênior nos últimos 25 anos,
atuando hoje como Coordenadora Nacional Adjunta
do Ramo Sênior.

KATARINE KLITZE
ASTRONOMIA
Katarine tem 20 anos, estuda na Georgia Institute of
Technology em Atlanta, fazendo três graduações Engenharia da Computação, Astrofísica e Inteligência
Artificial. Foi, inclusive, recentemente premiada pela
NASA. É membro do Movimento Escoteiro desde 2009.
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JOANA PEROZZI
DESPORTOS INCLUSIVOS
Joana tem 47 anos, é membro da Equipe Regional de
Integração e Diversidade da Região Escoteira do Mato
Grosso do Sul. Ingressou no Movimento Escoteiro em
1986, mantendo-se ausente por alguns anos, até retornar em 2012.

LOESTER GARCIA
TÉCNICAS VERTICAIS
Loester tem 48 anos e com 18 anos ingressou na Base
Aérea de Campo Grande onde fez curso de PELOPES e
de paraquedista. Paralelo a sua vida militar e escoteira,
que já soma 35 anos, fez parte de um grupo chamado
Impacto Esportes Radicais, tornando-se instrutor de
rapel, técnicas verticais e técnicas de sobrevivência.

JARDINAGEM

ESCOTISMO

LUCAS LAHONI
JARDINAGEM
Lucas tem 21 anos, é Técnico em Meio Ambiente, graduando em Gestão Ambiental e criador do Plantado em
Casa, microempresa de Soluções em Jardinagem &
Paisagismo. É escotista do Ramo Pioneiro e dirigente
em nível local e nacional.

LUCAS LEITE
PROGRAMAÇÃO
Lucas é formado nas áreas de Design, Programação e
Gestão de Projetos e trabalha com digital desde 2005.
Atualmente é o Diretor de Operações na Digital Business, consultoria de Tecnologia e Comunicação com
mais de 150 colaboradores. Especialista em User Experience e certificado PMP desde 2009.
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LUIS PEDRO ARRUDA
VÍDEO MAKER
Luis tem 19 anos e há 4 anos começou a estudar de
forma mais aprofundada a produção de vídeos, o que
resultou em muitos vídeos para vlogs e clipes de música, além de gravação e edição para cursos e clipes de
bandas. É membro do Movimento Escoteiro há 9 anos.

LIDIA IKUTA
MÚSICA
Lidia é pedagoga, pianista com especialização em
Educação Musical em Ghana, Espanha, EUA e Japão.
Além das aulas de teoria musical, prepara alunos para
o vestibular em música, atua como regente de coral comunitário e como especialista em musicalização
para crianças e adultos com necessidades especiais.
No escotismo lançou em 2018 o livro Cantos de todos
os Cantos, com os direitos autorais doados aos Escoteiros do Brasil.

LÍGIA GRILLO
PREVENÇÃO DE FAKE NEWS
Lígia tem 21 anos e além de escritora e assídua leitora,
é apaixonada por comunicação e vê o jornalismo como
uma chance de mudar o mundo. É membro do Movimento Escoteiro há 8 anos, e considera o escotismo
uma das suas grandes aventuras.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
METEOROLOGIA
Marco tem 63 anos é especialista em Meteorologia pela
Escola de Especialistas de Aeronáutica - EEAR, tendo
trabalhado 30 anos com meteorologia Aeronáutica. É
membro do Movimento Escoteiro há 8 anos, atuando
na área institucional e também no Radioamadorismo.
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MÁRCIA XAVIER
ANIME
Márcia tem 27 anos, é médica da saúde da família
e Nerd nas horas vagas. Apaixonada por leitura de
mangás e animes desde a adolescência.

MÔNICA TEIXEIRA
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Mônica tem 61 anos e é pediatra há 30 anos e atuante
na pandemia de COViD 19. Participa do Movimento Escoteiro com mãe de escoteiros há 22 anos e admira o
trabalho em grupo e direito à crianças e jovens estarem juntos para autonomia e cuidado com a natureza.

RUDNER LAUTERJUNG
ENGENHARIA AERONÁUTICA
Engenheiro Mecânico pela Universidade de Brasília e
Mestre em Engenharia Aeronáutica pelo ITA. Trabalhou
por mais de 10 anos na Embraer como Engenheiro de
Desenvolvimento de Produtos e em Desenvolvimento
Tecnológico, também atuando lá como instrutor interno nos cursos de Ruído e Vibrações da Embraer e
tendo liderado frentes de projetos de pesquisa entre a
Embraer, diversas universidades brasileiras e institutos
de pesquisa do exterior, como a NASA nos EUA e o TsAGI, na Russia.

SAMILLA BEATRIZ
MICROBIOLOGIA
Samilla Beatriz tem 29 anos, é Mestre em Biotecnologia e atualmente cursa o Doutorado em Biotecnologia
na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) - Campo
Grande/MS. Trabalha com o desenvolvimento de potenciais fármacos para o combate a doenças causadas
por bactérias resistentes.
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INSCRIÇÕES
Para se inscrever você deve estar com seu registro escoteiro de 2021 em
dia e realizar sua inscrição no Paxtu.
Não esqueça de atualizar seu e-mail, pois o link de participação será
enviado por ele.
A taxa de inscrição é no valor de R$27,00 e inclui: 1 certificado (on-line) de
participação, 8 distintivos de especialidades.

DISTRIBUIÇÃO DOS CUSTOS:
TAXAS BANCÁRIAS / CUSTOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS

R$7,00

KIT DO EVENTO (8 DISTINTIVOS DE ESPECIALIDADES + ENVIO) 		

R$10,00

SERVIDOR E SISTEMAS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EVENTO

R$7,00

CONTINGÊNCIA 									R$3,00
TOTAL 										R$27,00
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AS VAGAS SÃO LIMITADAS.
AS INSCRIÇÕES VÃO ATÉ O DIA 24/06!
NÃO PERCA A OPORTUNIDADE, ACESSE O
PAXTU E GARANTA JÁ SUA INSCRIÇÃO.

USO DE IMAGEM
Os participantes do evento cedem à União dos Escoteiros do Brasil o direito de uso de imagens, na forma de fotografias ou filmagens realizadas
ao longo do evento, para fins de promoção do Escotismo no Brasil. Com
isso, a União dos Escoteiros do Brasil passa a ter direito sobre o uso dessas
imagens em materiais gráficos e digitais em suas produções, seja o material destinado aos próprios escoteiros, seja material promocional voltado à
divulgação do Movimento Escoteiro.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Caso deseje informações complementares ou precise tirar dúvidas entre
em contato pelo email eventos@escoteiros.org.br
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