
 

 

RESOLUÇÃO DEN 5/2022 

Estabelece prazo final para conclusão dos 
cursos CNGA 1 e 2, CNGPE 1 e 2 e CNGI 1 e 2.  

Considerando: 

a) O disposto no item 4.4 da Política Nacional de Adultos no Movimento Escoteiro (PNAME), 
que traz orientações quanto a implementação das Capacitações Estratégicas Nacionais;  
 

b) Que as Capacitações Estratégicas Nacionais tem seu conteúdo orientado pelas 
competências necessárias para atuação de Dirigentes Regionais e Nacionais, para as 
áreas de Desenvolvimento Institucional, Gestão de Adultos e Programa Educativo e 
são atualmente executados em três partes, conforme apresentado abaixo: 
 Parte 1: etapa realizada por meio de Educação à Distância (EaD);  
 Parte 2: etapa presencial;  
 Parte 3: etapa executada de maneira descentralizada, com foco na atuação no 

território do qual o voluntário está vinculado; 
 

c) A necessidade de certificar os voluntários adequadamente, após a realização das três 
partes do curso, considerando um conjunto de vivências no seu contexto de atuação, 
conforme orientado na parte 3.  
 
A Diretoria Executiva Nacional (DEN) da UEB, fazendo uso de suas atribuições 
estatutárias, RESOLVE:  
 
Art. 1º - Estabelecer o prazo final para a conclusão da parte 3 dos Cursos Nacionais de 
Gestores de Adultos 1 e 2, Gestores do Programa Educativo 1 e Gestão Institucional I, 
realizados no período de 2020 e 2021, com limite para a data de 31/12/2022; 
 
Art. 2º - Caso o cursante não realize a parte 3 até a data limite (31/12/22), as etapas 1 e 2 
perderão a sua validade e a certificação não poderá mais ser expedida;  
 
Art. 3º - A partir desta data, fica estabelecido o prazo máximo de 12 (doze) meses para a 
conclusão da parte 3 dos CNGA 1 e 2, CNGPE 1 e 2 e CNGI 1 e 2, contados a partir da data 
de expedição da declaração de conclusão das partes 1 e 2 dos referidos cursos. 
 
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação oficial e revoga as 
disposições em contrário. 
 
Curitiba, 10 de maio de 2022. 
 
 
     

 
 

Ivan Alves do Nascimento 
Diretor-Presidente da União dos Escoteiros do Brasil 


