CALENDÁRIO REGIONAL
FORMAÇÃO DE ADULTOS
2021
Atualizado em 11/01/2021

Preliminares
(100% EaD)

Data Limite
para Inscrição

Reunião Prévia

08-21/02

Módulos Ciclos de
Programas em EaD
(por ramos)

Lobinho: Maria Angélica;
Escoteiro: Claudia Cardoso;
Sênior: Uanderson Xavier;
Pioneiro: Adenir Mendes

23/jan

08/fev

01-21/3

Módulo APF em EaD

Turma A: Jaqueline Queiroz
/ Turma B: Aline Amorim

12/fev

01/03 (Turma A),
02/03 (Turma B).

Avançados
(Híbridos)

Lobinho: José Ricardo
(Baloo); Escoteiro: Renato
Galves; Sênior: Willian
Iório; Pioneiro: José Carlos

12/mar

03/04 (lob./esc.),
04/04 (sên./pio.)

Lilene Alvarenga

14/mai

01/jun

16/jul

02/ago

16/jul

09/08 (Turma A),
10/08 (Turma B).

06/ago

04/09 (lob./esc.),
05/09 (sên./pio.)

Eqfor

Cursos Intermediários
A
Linha Escotista - 1
Etapa (EaD) - Turma A:
ramos lobinho,
escoteiro, sênior e
pioneiro

03/0416/05

01/0603/07

Intermediários
(Híbridos)

Módulos,
Minicursos,
Momentos EaD e
outros

Direção

Data

Curso Preliminar em
EaD

02-15/08

Módulos Ciclos de
Programas em EaD
(por ramos)

09-29/08

Módulo APF em EaD

04/0924/10

Novembro
Dezembro

Cursos Intermediários
Linha Escotista - 1A
Etapa (EaD) - Turma B:
ramos lobinho,
escoteiro, sênior e
pioneiro

Lobinho: Dilce Blezer;
Escoteiro: Ítalo Barreto;
Sênior: José Luis; Pioneiro:
Tereza Sandes
Turma C: Alberto Pinheiro /
Turma D: Luiz Custodio
Lobinho: Jaqueline Queiroz;
Escoteiro: Márcio André;
Sênior: Uanderson Xavier;
Pioneiro: Franklin Lima

A ser agendado oportunamente.

Notas da Gestão de Adultos:
1) O Curso Preliminar será 100% EaD. Com o enfraquecimento da pandemia, será previsto o "Módulo ao Ar Livre: Vivenciando Ramos e Cerimônias", opcional, com 6 horas de duração, voltado aos
já aprovados no CP em EaD.
a

2) A conclusão do Curso Intermediário da Linha Escotista se dará mediante a aprovação em 4 eventos, (três por EaD e um presencial). 1 Etapa do CI (EaD) + Módulo Ciclo de Programa (EaD) +
Módulo de APF (EaD). Os módulos EaD podem ser cursados antes mesmo da conclusão do Nível Preliminar. Após aprovação nesses três eventos à distância, o cursante poderá ir para a 2 a Etapa do
CI (Campo), ar ar livre, com 12 horas de duração (prevista para ser oferecida somente com o enfraquecimento da pandemia).
3) As bases dos Cursos Avançados nacionais no Campo Escola Virtual ainda não estão prontas, e tão logo cheguem, os cursos serão revisados, testados, e então deliberaremos a respeito para
podermos inserir na programação, de forma híbrida.
4) A linha Dirigente Institucional está sendo reformulada pelo nível nacional, o que foi publicizado até o momento é que se planejam módulos independentes, e por EaD. Assim, por hora
recomendamos que os Dirigentes participem das diversas Oficinas e Seminários que oferecemos ao longo do ano, pois possuem conteúdos de nível intermediário e avançado que podem contribuir
com o desenvolvimento da sua Unidade Escoteira Local. Recomendamos também aos Dirigentes complementarem sua formação e se atualizarem cursando o CP por EaD e os Módulos
Complementares de APF e de Ciclo de Programa. Tão logo tenhamos acesso ao novo curso modular, ele será revisado, testado e oferecido.
5) Para estar adequado às diretrizes nacionais, qualquer curso escoteiro em EaD deve utilizar o Campo Escola Virtual da UEB (CEV). Todos os nossos cursos regulares em EaD oferecem momentos
assíncronos (pela plataforma Moodle, no CEV) e também momentos síncronos (pela plataforma Zoom Meetings) e possuem editais contendo todas as datas e regras pertinentes. Leia sempre o
Edital antes de se inscrever, pois contém informações importantes e mais detalhadas do que as do calendário.

6) O Assessor Pessoal de Formação (APF) é um parceiro fundamental ao seu aprimoramento como voluntário. A homologação do nível de formação requer a aquisição de comportamentos
desejados, que podem ser obtidos por meio do cumprimento das atividades previstas na Rota de Aprendizagem, que se dividem em atividades Fixas (devem ser feitas tal como estão listadas) e
Flexíveis (podem ser acordadas com o seu APF). Você encontra essa relação nos materiais publicados pela UEB, no aplicativo "mAPPa Adulto" ou no "Checklist do APF", que está no site regional. O
curso é apenas uma dessas atividades em cada Rota, e pode ser realizado no início, meio ou final da mesma. Em caso de dúvidas, consulte o documento regional Perguntas & Respostas Frequentes.

