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XXIII Congresso Escoteiro Estadual 

XXIV Assembleia Escoteira Regional Ordinária 

VII Fórum Regional de Jovens Líderes 
 

Entre os dias 25 e 26 de março de 2017, a cidade de Joinville sediará, com grande alegria e espírito de fraternidade, o 

23º Congresso Escoteiro Estadual, com destaque para a 24ª Reunião da Assembleia Regional Escoteira e realização do 

7º Fórum Regional de Jovens Líderes dos Escoteiros do Santa Catarina. 

Além de um momento de confraternização entre irmãos escoteiros e de conquista de novas amizades, o 23º Congresso 

Escoteiro Estadual e ́um momento de atualização, debate e troca de experiências a respeito dos diversos temas de 

interesse dos associados da União dos Escoteiros do Brasil – Região de Santa Catarina. 

Serão realizadas oficinas práticas, palestras, debates e exposições que poderão ser aplicadas em sua prática escoteira 

e replicada nos grupos escoteiros, além do tradicional jantar festivo e outras atividades que permitirão aos participantes 

conhecerem toda hospitalidade do povo joinvilense. 

Fique atendo para as definições de cada categoria de inscrição, considerando que cada uma terá́ direito a acessos 

específicos durante a realização do evento. Por esta razão, cada categoria apresentará custos diferenciados entre si. 

Ressaltamos que para este evento serão implantados controles de acessos em cada atividade, portanto, a escolha da 

categoria deverá ser criteriosa, evitando constrangimentos durante a realização do evento. 

 

PROGRAMA  

Dia 25/03/2017 – Sábado 
 
PALESTRA MAGNA - “Como expandir o Escotismo com os recursos que já existem” 
 
Palestrante: Alexandre Canatella   

 
Alexandre Cantanella 43 anos é Co-fundador da e-MídiaNetwork que detém CyberCook, ViaMuller e MAisEquilibrío que 

estão entre os mais bem sucedidos cases de sucesso da internet brasileira.  

Empreendedor desde 1997 na indústria online é apontado pela revista Proxxima como uma das personalidades pioneiras 

da internet brasileira considerado um dos pais das Startups no Brasil pela revista Época Negócios.  

É palestrante e escreve sobre inovação e empreendedorismo para INFO da Editora Abril. Ganhador dos Prêmios iBest, 

ABANET e Prêmio "Hermann Gmeiner" de Responsabilidade Social.  

Pai de membro juvenis no Grupo Escoteiro do Mar Carmo – 011/SP desde 2008 onde foi Coordenador da Comissão de 

Pais.  Foi membro da Comissão Nacional de Mobilização de Recursos dos Escoteiros do Brasil.  

Como membro juvenil do Movimento Escoteiro participou do Ramo Escoteiro até o Ramo Pioneiro de 1983 até 1994, 

conquistando os distintivos especiais “Lis de Ouro” e “Escoteiro da Pátria”. Também atuou como assistente de Tropa 

do Ramo Sênior em 1994.  

Participou como representante Juvenil do Ramo Pioneiro na extinta CNOC – Comissão Nacional de Orientação e 

Coordenação da Direção Nacional da União dos Escoteiros do Brasil e do Ramo Sênior na extinta CROC – Comissão 

Regional de Orientação e Coordenação da Região de São Paulo. 



CASOS DE SUCESSO 2017 

 
O objetivo do “Casos de Sucesso” e ́ apresentar e reconhecer açoẽs, práticas e iniciativas que contribuem para o 

crescimento do Escotismo em Santa Catarina e do contińuo aperfeiçoamento das atividades promovidas a crianças e 

jovens beneficiários do Movimento Escoteiro. 

 
OFICINAS DO CONGRESSO 

 

RAMO LOBINHO: 

1 – Conversas dos Velhos Lobos – Contos, Cantos, Casos e Relatos. 

Facilitadores: Ana Lúcia André de Moura e Sandro Júlio de Oliveira 

Esta oficina objetiva-se a ser um espaço privilegiado de conversa e reflexão entre os escotistas do Ramo Lobinho. 

Desejamos compartilhar experiências e juntos aprimorar nossa capacidade de aplicação do Programa Educativo do 

Ramo. 

Durante a programação desta Oficina do Ramo Lobinho, os participantes terão a oportunidade de compartilhar boas 

ideias de atividades que foram realizadas em suas alcateias. 

O objetivo desse momento e ́oportunizar formação coletiva, promover momentos de interação e troca de saberes, bem 

como reunir experiências bem sucedidas na aplicação de atividades no Ramo Lobinho. Para tanto convidamos as 

Alcateias representadas no Congresso Escoteiro a trazerem consigo uma programação de atividade realizada em sua 

Unidade Local que possa compartilhar com os participantes desta Oficina. 

 

2 – O Jogo Democrático como ferramenta educativa 

Facilitador: Ramon Silva 

Os jogos democráticos são simulações em que os lobinhos representam um determinado papel e, buscam obter o apoio 

de toda a Alcateia para a sua proposta. Estes permitem que, sob a forma de jogo, a maioria expresse sua vontade e 

que sejam selecionadas as atividades preferidas. 

Portanto, esta oficina objetiva refletir com seus participantes sobre a importância do planejamento, execução e avaliação 

do Jogo Democrático dentro do Programa do Ramo Lobinho como uma ferramenta que possibilita garantir a participação 

das crianças no processo de tomada de decisões dentro da alcateia. 

 

RAMO ESCOTEIRO: 

1 – Insígnias de Interesse Especial no Ramo Escoteiro   

Facilitadora: Vanessa Cristina Melo Randig 

Esta oficina objetiva-se a refletir com os escotistas do Ramo acerca da relevância das Insígnias de Interesse Especial 

que complementam o programa educativo e permitem que o jovem personalize sua progressão, ampliando o leque de 

opções para conquista dos distintivos especiais. Estas insígnias possibilitam maior amplitude em áreas consideradas 

como estratégicas pelos Escoteiros do Brasil, reforçando a fraternidade escoteira, espírito solidário, penetração na 

sociedade e compreensão do mundo. 

 

2 – Segurança em Atividades 

 

Facilitadores: Marcos Antônio Furtado e Paulo Sérgio Carzino Cardozo 
 
 Cabe aos escotistas e dirigentes assegurarem-se de que toda e qualquer atividade escoteira seja adequadamente 

realizada, dentro das orientações técnicas, regras da instituição e legislação brasileira. 

Nesta oficina os participantes terão a oportunidade de compartilhar experiências e boas práticas acerca da segurança 

em atividades escoteiras e aprofundar mais sua reflexão e conhecimento sobre os procedimentos e protocolos de planos 

de segurança, autorização de atividades e gerenciamento de riscos. 



RAMO SÊNIOR: 

1 – Vivenciando e Avaliando uma Reunião de Seção   

Facilitador: Leocir Jung 

Esta oficina proporcionará aos escotistas do Ramo Sênior refletirem sobre sua ação educativa no planejamento, 

execução e avaliação das reuniões de seção e sua relevância no processo de desenvolvimento e aquisição de 

competências dos jovens do Ramo Sênior. 

 

2 – Jornadas, Caminhadas e Escaladas  

Facilitadores: Márcio Randig 

O objetivo desta oficina é possibilitar aos escotistas do Ramo Sênior reconhecer a importância de organizar jornadas, 

caminhadas e escaladas com responsabilidade e segurança. Desejamos estimular a realização segura e adequada de 

atividades que atendam às necessidades e anseios dos jovens e uma das características mais marcantes do adolescente 

que é a autoafirmação. 

 

RAMO PIONEIRO: 

1 – O Marco Simbólico do Ramo Pioneiro "Tenho um projeto para a minha vida" 

Facilitadora: Rita Cássia Ehlert 

É de suma importância que os Mestres Pioneiros reflitam e questionem sobre como poderão ajudar os Pioneiros na 

grande tarefa de construção, desenvolvimento, avaliação e reformulação contínua do Plano de Desenvolvimento Pessoal 

(Projeto de Vida). 

 

Redigindo Trabalhos Acadêmicos sobre Escotismo  

Facilitador: Arcângelo dos Santos Safanelli 

"Orientar e capacitar os interessados sobre os parâmetros para apresentação de trabalhos acadêmicos, de acordo com 

as normas pertinentes, visando prover conteúdo para os futuros eventos científicos escoteiros" 

 

Projetos Escoteiros 

Facilitador: Mark Anderson Caldeira 

Tem o objetivo de auxiliar os participantes a captarem recursos, junto ao fundo pecuniário, o FIA e a Lei de incentivo 

à cultura, bem como auxilia-los na confecção de Projetos para tais fontes. 

 

VII FÓRUM REGIONAL DE JOVENS LÍDERES 

O Fórum de Jovens Líderes surge como um dos espaços abertos às discussoẽs, diálogos, projetos e problemáticas de 

interesse da juventude escoteira. Nosso maior desejo e ́construirmos juntos, nós jovens, um trabalho de estrateǵia, 

pesquisa e participaçaõ para a instituiçaõ, enquanto met́odo educativo. Mas principalmente, a fim de ouvir e atender a 

realidade das necessidades dos Grupos Escoteiros. Conforme os parâmetros da Rede de Jovens Lid́eres, todos os 

participantes possuem voz e voto durante o Fórum, em relaçaõ horizontal e de mesmo peso e importância, em qualquer 

momento de diálogo de ideias, posicionamentos e pensamentos. 

Assim, reiteramos a importância da participaçaõ 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 organizaçaõ e em cada um dos quatro ramos de progressaõ da criança e do jovem. 

Venha conosco planejar estrateǵias na construçaõ de um mundo melhor! Venha para o VII Fórum de Jovens Lid́eres! 



 

REUNIÃO DA MODALIDADE DO MAR 

Seu principal objetivo e ́ auxiliar os escotistas e dirigentes a implementar e promover em seus grupos escoteiros o 

intercâmbio de ideias de como aplicar corretamente as atividades da Modalidade do Mar. 

Como de praxe a reunião da Modalidade do Mar no Congresso Escoteiro Estadual tratará de alguns projetos que estão 

sendo desenvolvidos no âmbito da Modalidade do Mar e as demandas dos referidos Grupos Escoteiros dentro da 

realidade Regional de Santa Catarina. 

REUNIÃO DA MODALIDADE DO AR 

Seu principal objetivo e ́ auxiliar os escotistas e dirigentes a implementar e promover em seus grupos escoteiros o 

intercâmbio de ideias de como aplicar corretamente as atividades da Modalidade do Ar. 

Como de praxe a reunião da Modalidade do Ar no Congresso Escoteiro Estadual tratará de alguns projetos que estão 

sendo desenvolvidos no âmbito da Modalidade do Ar e as demandas dos referidos Grupos Escoteiros dentro da realidade 

Regional de Santa Catarina. 

 

SESSÃO SOLENE DA UEB-SC 
A Sessão Solene é o ponto alto do evento e contará com a presença de autoridades e convidados. Momento também 

em que vão ser feitas homenagens e entrega de condecorações. É, portanto, indispensável que todos a prestigiem 

preferencialmente vestindo Traje Social Escoteiro ou na impossibilidade deste, o Vestuário ou o Uniforme Escoteiro.  

  
JANTAR FESTIVO  
O Jantar festivo por adesão é o momento para a confraternização entre irmãos escoteiros, familiares e convidados.  

 

Dia 26/03/2017 – Domingo 
  
Momento Espiritual 
Momento para reflexão espiritual. 

 

Sessão da XXIV Reunião Ordinária da Assembleia Regional  

A Assembleia Regional é o órgão máximo, representativo e normativo em nível regional. 
  

 

 

Notas importantes: 
  

 O Congresso acontecerá no Teatro Municipal Juarez Machado - Av. José Vieira, 315 - América, Joinville - SC e na 

Escola de Educação Básica Germano Timm – Rua Eduardo Krisch, América – Joinville – SC. 
  

 É um evento destinado aos Dirigentes, Escotistas e aberto aos Pioneiros/as, com seu registro junto à União dos 

Escoteiros do Brasil e obrigações junto a UEB-SC em dia. 
  

 É de suma importância que todos os Grupos Escoteiros de Santa Catarina estejam representados.  

  
 A participação do Diretor Presidente de cada Grupo Escoteiro é fundamental e importante. 

  



 



Inscrição para o Congresso Escoteiro Estadual, Fórum Regional de Jovens Lideres e Jantar Festivo: 
  
       Congresso Escoteiro Estadual, Fórum Regional de Jovens Líderes e Jantar Festivo  
Investimento: R$ 180,00 (cento e oitenta reais). O inscrito tem direito a participar das palestras, do café da 

manhã de sábado, do coffee break, do almoço de sábado e do Jantar Festivo (exceto o consumo de bebidas), além 

do distintivo do Congresso Escoteiro Estadual.  

 

       Só Congresso Escoteiro e Fórum Regional de Jovens Lideres: R$ 125,00 (cento e vente cinco reais). O 

inscrito tem direito a participar das palestras, do café da manhã de sábado, do coffee break e do almoço de sábado, 

além do distintivo do Congresso Escoteiro Estadual.  

 

       Só Fórum Regional de Jovens Líderes – sem refeições: inscrições realizadas através do Meu SIGUE até o dia 

21/02/2017. 
Credenciamento realizado no local do Fórum. Essa modalidade de participação é exclusiva para aqueles jovens (18 à 

26 anos) que se farão presentes exclusivamente na atividade do Fórum Regional (sábado das 14h00min às 17h30min). 
 

   VAGAS LIMITADAS: As vagas para o Congresso Escoteiro Estadual e Jantar Festivo estão limitadas ao   

      máximo de 500 participantes.  
 

   Nota: As demais refeições são por conta de cada participante.  

 

   DATA LIMITE DAS INSCRIÇÕES: 21/02/2017  

     As inscrições serão feitas unicamente por meio do “Meu Sigue”, pelos membros dos Grupos Escoteiros. 

 

   FORMA DE PAGAMENTO: Através de boleto bancário emitido no momento da inscrição através do “Meu Sigue”, 

com vencimento para o dia 23/02/2017. 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 candidato será instruído pelo escritório regional do procedimento de inscrição e pagamento. 

 

 No caso de solicitação de devolução de inscrição, a mesma será analisada após o evento e conforme prevê a 
Resolução UEB-SC n° 002. 

 

Jantar Festivo:  
Local: Restaurante Glória - Rua 15 de Novembro, 2250, Glória - Joinville – SC 

Data/hora: 25/03/2017 - Início: 21h30min.   
Ingresso avulso (extra): R$ 55,00 (Adulto) e R$ 30,00 (crianças de 05 a 10 anos) e destinado a 

acompanhantes, amigos e membros da família Escoteira.  

 

A venda de ingressos avulsos para o jantar (adulto e criança), só será liberada após encerradas as 

inscrições do Congresso Escoteiro Estadual e do Fórum Regional de Jovens. Haverá novo informe 

disponibilizando a quantidade de ingressos disponíveis. 

Obs.: O custo de bebidas não está incluso na taxa do jantar. 
 

Alojamento: 
O alojamento será na Escola de Educação Básica Germano Timm – Rua Eduardo Krisch, América – Joinville - SC. 

Para reservar, solicitar antecipadamente com o Coordenador de Hospedagem Vandil Oliveira pelo e-mail 

vandiloliveira@yahoo.com.br ou pelo telefone/WhatsApp (47) 99921-2661. Mais informações no 

site www.escoteirossc.org.br no ícone do evento. 
  

Hospedagem: 
Conforme relação divulgada no site: www.escoteirossc.org.br 
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