
 

VII FÓRUM REGIONAL DE JOVENS LÍDERES 
JOINVILLE/2017 

 
Data: 25/03/2017 
 
Participantes: O Fórum é direcionado a todos os pioneiros, escotistas e dirigentes de 18 a 26 anos 
incompletos. 
 
Horários: 
 
Modalidade Congresso: 08h00min – Recepção e início do Credenciamento do V Fórum de Jovens Líderes 
será na secretaria do Congresso Escoteiro Estadual - Teatro Municipal Juarez Machado - Av. José Vieira, 
315 - América, Joinville – SC 
 
Modalidade Fórum de Jovens: 14h00min – Realização do Fórum na Escola de Educação Básica Germano 
Timm – Rua Eduardo Krisch, América – Joinville – SC. 
 
Inscrições: 
 
1 – Congresso + Fórum + Jantar Festivo: inscrições realizadas através do Meu SIGUE até o dia 
21/02/2017. 
 
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. 
 
2 – Somente Congresso Escoteiro + Fórum Regional de Jovens Lideres: inscrições realizadas através 
do Meu SIGUE até o dia 21/02/2017. 
 
Investimento: R$ 125,00 (cento e vinte e 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. 
 
3 – 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). 
 
Investimento: Essa modalidade de inscrição é exclusiva para os jovens (18 a 26 anos incompletos) que 
participarão unicamente do Fórum Regional de Jovens Líderes e não possui taxa de participação. Qualquer 
associado com idade entre 18 e 26 anos incompletos pode participar apenas do Fórum Regional de Jovens 
Líderes. 
 
* Nessa modalidade não há direito de participação nas Palestras do Congresso, alimentação (café da manhã 
de sábado, do coffee break, do almoço de sábado), além do distintivo do Congresso Escoteiro Estadual pois 
estes custos são cobertos pela inscrição paga. 
 
Traje: Vestuário / Uniforme Escoteiro. 
 
 



 
Alojamento: 
O alojamento será́ 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, ou com 
Zuneilde Magalhães pelo WhatsApp (47) 98472-4144.  
 

 
PROGRAMA - VII FÓRUM REGIONAL DE JOVENS LÍDERES 

 
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. 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 VII Fórum de Jovens 
Líderes! 
 
Durante o Fórum, vamos realizar uma discussão a partir da pergunta: “Qual é o meu maior 
questionamento/inquietação dentro do Movimento Escoteiro?”. Os jovens devem levar a resposta para 
a pergunta para que façamos o debate. Não deixe de participar! 
 
Pauta do V Fórum Regional de Jovens Líderes: 

 Dinâmica de apresentação; 

 Mapeamento dos Grupos Escoteiros presentes; 

 Debate a partir da dinâmica com perguntas; 

 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; 

 Candidatura e eleição da cidade sede do Encontro Regional 2017; 

 Candidatura e eleição dos delegados de Santa Catarina para o Fórum Nacional de 2017; 

 Encaminhamentos finais; 

 Encerramento do VII Fórum Regional de Jovens Líderes. 
 
 
Candidatura para o Núcleo Regional de Jovens Líderes: 
 
Qualquer membro escoteiro, com seu registro junto à União dos Escoteiros do Brasil e obrigações junto a 
UEB-SC em dia , 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 2017-2018, e estão abertas as inscrições 
nas funções de: 
 
• 01 (Um) Coordenador do Núcleo de Jovens Líderes – Santa Catarina 
• 01 (Um) Comunicador do Núcleo de Jovens Líderes – Santa Catarina 
 
Candidatura para cidade sede do Encontro Regional de Jovens Líderes: 
 
 
Qualquer cidade de Santa Catarina pode sediar o Encontro Regional. O evento acontecerá nos dias 26 e 27 
de agosto de 2017. Os candidatos deverão se responsabilizar por garantir a estrutura do evento e a 
 alimentação, sendo todas as despesas cobertas pela taxa de inscrição. A estrutura mínima será de sala 
para acantonamento e/ou local para acampamento, duas salas para aplicação de oficinas, banheiros e 
chuveiros. 
 
Candidatura para delegados do Fórum Nacional de Jovens Líderes: 
 
Qualquer membro escoteiro, com seu registro junto à União dos Escoteiros do Brasil e obrigações junto a 
UEB-SC em dia, estando com idade entre 18 e 26 anos incompletos, pode se candidatar à delegado do  
 
 
Fórum Nacional de Jovens Líderes, que acontecerá no dia 21 de abril de 2017, em Goiânia (GO). 
Elegeremos 03 (três) representantes catarinenses. 
 
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 15 de março de 2017. 
 
Obs.: Os delegados eleitos deverão arcar integralmente com todas as despesas de sua participação no 
Fórum Nacional de Jovens Líderes. 
 
Qualquer informação ou dúvida, por favor entre em contato com o Núcleo Regional de Jovens pelo e-mail 
rededejovenssantacatarina@gmail.com, ou pelos telefones: 
(49) 988362192 - Camila 
(47) 984242631 - Jéssica 
 
Se você tem entre 18 a 26 anos incompletos, participe! 
Faça sua opinião ser ouvida! Venha! 
 
 

 
Núcleo Regional de Jovens Líderes 

Região de Santa Catarina 
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