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Local: 
Unibave   
Rua Pe. João Leonir Dall’Alba, s/n – Murialdo – Orleans - SC 
 

Data: 
21/03/2015 – Sábado 

 
Participantes:  
O Fórum é focado aos Escoteiros de 18 a 26 anos incompletos. 
 
Hora: 
08h00 – Recepção e início do Credenciamento do V Fórum de Jovens Líderes será na secretaria 
do Congresso Escoteiro Estadual. 
 
08h45 - Abertura do Congresso Escoteiro Estadual 2015 
Local: Auditório do Centro de Vivências da Unibave – Rua Pe. João Leonir Dall’Alba, s/n – 

Murialdo – Orleans – SC. 
 
09h00 – 15h30 - Fórum de Jovens Líderes (Núcleo de Jovens Líderes de SC) 
Com intervalo para almoço. 
 
Inscrições: 
As inscrições devem ser realizadas através do SIGUE Administrativo pelos grupos escoteiros 
até o dia 24/02/2015. 
 
Investimento:  
Fórum de Jovens Líderes e Jantar Festivo: R$ 90,00 (noventa reais). Cada participante 
tem direito a participar do V Fórum Regional de Jovens Líderes, do café da manhã de sábado, 
do coffee break, do almoço de sábado, e do Jantar Festivo (exceto o consumo de bebidas), 
além do certificado e distintivo do Congresso Escoteiro Estadual.  
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Só Fórum de Jovens Líderes: R$ 70,00 (setenta reais). O inscrito terá direito a participar 
do V Fórum Regional de Jovens Líderes, do café da manhã de sábado, do coffee break e do 
almoço de sábado, além do certificado e distintivo do Congresso Escoteiro Estadual.  
 
Forma de pagamento: Através de boleto bancário emitido no momento da inscrição através 
do “SIGUE Administrativo”, com vencimento para o dia 24/02/2015. Caso não seja efetuado 
o pagamento do boleto até a data de vencimento, entende-se que não há interesse da 
participação no referido evento. A vaga será liberada para os inscritos na lista de espera, onde 
o sistema emitirá o boleto para outro vencimento. 
 
Traje: Camiseta do Evento com motivo escoteiro. 
 

Objetivo: 
O Fórum de Jovens surge como mais um dos espaços abertos às discussões, diálogos, projetos 
e problemáticas de interesse da juventude escoteira. Nosso maior desejo é construirmos juntos, 
nós jovens, um trabalho de estratégia, pesquisa e participação para a instituição, enquanto 
método educativo. Mas principalmente, a fim de ouvir e atender a realidade das necessidades 
dos Grupos Escoteiros. 

Com isso, este ano, o V Fórum Regional de Jovens terá como principal tema: “Avante”. É a 
partir dele que o Núcleo Regional de Jovens Líderes pensou a construção de um novo ciclo de 
projetos e estruturação da própria Rede. Conforme os parâmetros da Rede de Jovens Líderes, 
todos os participantes possuem voz e voto durante o Fórum, em relação horizontal e de mesmo 
peso e importância, em qualquer momento de diálogo de ideias, posicionamentos e 
pensamentos. 

Assim, reiteramos a importância da participação de um representante jovem (de 18 a 26 anos 
incompletos) de cada grupo escoteiro catarinense. Queremos juntos, criar ideias e iniciativas 
que sejam de necessidade dos próprios Grupos Escoteiros, na sua organização e em cada um 
dos quatro ramos de progressão da criança e do jovem. 
Venha conosco planejar estratégias na construção de um mundo melhor! 
Venha para o V Fórum de Jovens Líderes! 
 
Pauta do V Fórum Regional de Jovens Líderes: 

• Dinâmica de apresentação; 
• Mapeamento dos Grupos Escoteiros presentes; 
• Workshop de elaboração de projetos com profissional da Unisul; 
• Bate-papo sobre ser jovem líder com Diretor Nacional; 
• Apresentação dos documentos oficiais da Rede de Jovens Líderes; 
• Palestra sobre o Programa Educativo com Diretora Regional de Programa; 
• Palavra do Presidente Regional sobre a importância da continuidade da Rede de Jovens 

Líderes; 
• Candidatura dos novos membros para a composição do Núcleo Regional de Jovens 

Líderes – Santa Catarina (um novo coordenador e um novo comunicador); 
• Eleição dos novos membros do Núcleo Regional de Jovens Líderes; 
• Encaminhamentos finais; 
• Encerramento do V Fórum Regional de Jovens Líderes. 

 
Candidatura para o Núcleo Regional de Jovens Líderes: 
Qualquer membro escoteiro, registrado na UEB no ano 2014 ou 2015, estando com idade entre 
18 e 24 anos completos, pode se candidatar à composição do Núcleo Regional de Jovens Líderes. 
O mandato será de dois anos 2015-2017, e estão abertas as inscrições nas funções de: 



 

 

• Um Coordenador do Núcleo de Jovens Líderes – Santa Catarina 
• Um Comunicador do Núcleo de Jovens Líderes – Santa Catarina 

 
Para se inscrever, basta enviar e-mail para rededejovenssantacatarina@gmail.com com o nome 
completo do candidato, numeral e grupo, registro na UEB, a indicação de qual categoria deseja 
se candidatar. 
A data limite para o envio das candidaturas é o dia 18 de Março de 2015. 
 
Jantar Festivo:  
Local: SATC/Meta – Seminário São José, Rodovia SC 438, Km 52 – Murialdo – Orleans - SC 
Data: 21/03/2015 Início: 21h00min.   
 
Alojamento: 
O alojamento será na SATC/Meta – Seminário São José, na SC 438, Km 52 – Murialdo – Orleans 
– SC. 
Para reservas, solicitar antecipadamente com o Coordenador de Hospedagem Frederico Tezza 
Wasswen pelo email fredtezza@gmail.com ou pelo telefone (48) 9618-7960. 
Mais informações no site www.escoteirossc.org.br no ícone do evento 
  
Hotéis: 
Conforme relação em anexo e divulgado no site: www.escoteirossc.org.br 
 
Qualquer informação ou dúvida, por favor entre em contato com o Núcleo Regional de Jovens 
pelo e-mail rededejovenssantacatarina@gmail.com, ou no telefone (48) 9928 4548. 
 
Se você tem entre 18 à 26 anos incompletos participe!  
Não deixe de participar! Faça sua opinião ser ouvida! Venha! 
  

  
 

Núcleo Regional de Jovens Líderes 
Região de Santa Catarina 

 


