
União dos Escoteiros do Brasil
Região de Santa Catarina

(48) 3333-0436 / 9656-6556
www.escoteirossc.org.br

Período
Início: 15/06/17 - 09 horas (Quinta)

Término: 18/06/17 - 17 horas (Domingo)

Inscrições através do Meu Sigue

PRÉ-REQUISITOS:

1.  Inscrições efetuadas até a data limite;
2. O candidato deve possuir conclusão do Nível Básico na linha Escotista; 
3.  Conter todas as assinaturas solicitadas e enviar ficha para o e-mail secretaria@escoteirosSC.org.br;
4. O Grupo Escoteiro deve estar em dia com a Contribuição Associativa Regional;
5 . Atenção: Devido a cobrança bancária a partir de 2017 ser registrada, o boleto deve ser pago a partir do dia 
seguinte a sua emissão até o dia do respectivo vencimento.
 
Caso não seja cumprido algum dos pré-requisitos  acima a inscrição não será aceita.

IMPORTANTE:

1. Para que o Curso ocorra será necessário o mínimo de  20 e máximo 24 participantes;                          
2. Não serão aceitas inscrições fora do prazo.
3.  Todos os candidatos devem ler e levar a Apostila do Curso Avançado, sendo pré-requisito obrigatório para 
a participação no curso. A apostila da Linha Escotista está disponível para download em: 
http://www.escoteirossc.org.br/download/Gestao_de_adultos/Curso_avancado_escotista_(cursante)_02.pdf
* Este material não será disponibilizado no curso. 
4.  O Curso vai ser na modalidade de acampamento sendo que as barracas serão fornecidas pela organização do 
Curso. Caso seja necessário serão solicitadas barracas aos Grupos Escoteiros inscritos. 
5. Cada participante deve trazer seus materiais de acampamento (saco de dormir, vestuário/uniforme escoteiro,
material de higiene pessoal, etc.). Assim como talheres, prato, caneca, sendo que esses últimos  não serão fornecidos
pela organização dos Cursos.
6.  Os ingredientes para as refeições serão fornecidos pela organização do curso.
7. Após confirmada a inscrição a Direção do Curso encaminhará novas solicitações.
8. Conforme prevê o Art. 9° da Resolução Regional UEB-SC 002, desistências em Cursos de Formação e/ou 
demais eventos da UEB-SC devem ser solicitadas pelos grupos escoteiros ou inscrito impreterivelmente até 
15 (quinze) dias antes da data de realização do mesmo, ficando o grupo escoteiro ciente que será desconta
do o percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor da inscrição a título de despesas administrativas. 
Após esse prazo o grupo escoteiro ou inscrito não terá direito a nenhum ressarcimento.

Inscrições
Até 09/05/2017

Local 

Campo Escoteiro Paulo dos Reis 
Rod. João Gualberto Soares, 10.623

Rio Vermelho - Florianópolis/SC

Curso Avançado
Linha Escotista - Ramo Lobinho

Investimento
R$ 300,00
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