
 

 

EDITAL 
 Cursos Intermediários – Linha Dirigente (Etapa EaD) 

De 01/11 a 12/12/2021 
 

 
Informações importantes: 
 
● Este curso será realizado em sistema híbrido, ou seja,  
● A matriz de conteúdos no nível intermediário é composta por 21 Unidades 

Didáticas. Trabalharemos 20 delas nesta Etapa Ead do CI Escotista, deixando uma 
etapa para o Módulo EaD de Assessor Pessoal de Formação (APF). Assim, para 
concluir toda a fase teórica em EaD o cursante deve ser aprovado nos dois 
eventos citados. 

● Este é um Curso Híbrido, ou seja, terão UD´s realizadas por EAD, e UD´s 
realizadas em data específica, de forma Presencial e obrigatória. 

● A Fase Presencial terá carga horária de 9h (nove horas), realizadas em um único 
dia, em local pré-determinado.  

 
Programa:  

Todas as nossas iniciativas sempre iniciam com uma Ambientação e terminam com 
uma Avaliação no Campo Escola Virtual. As Unidades Didáticas que serão trabalhadas 
na presente Etapa EaD do Curso Intermediário são: 

● Unidades:  
o Projeto Educativo dos Escoteiros do Brasil 
o Estatuto, Normas e Políticas Organizacionais 
o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente 
o Política LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados 
o Proteção Infanto Juvenil II – Bulling e Outros 
o Planejamento I 
o Organização de Atividades ao Ar Livre 
o Segurança em Atividades II 
o Gestão de Conflitos 
o Representando o Movimento Escoteiro 
o Comunicação Institucional 
o Formação Continuada 
o Participação em Conselhos Municipais e Estaduais 
o Mobilização de Recursos na UEL 
o Prestação de Contas 
o Participação Juvenil 
o Gestão de Patrimonial da UEL 
o Captação e Acompanhamento de Adultos 



 

 

o Entrevista por Competência 
o Gestão Administrativa 
 
 
Esta etapa EaD será realizada em três ambientes distintos: 

 
1) Ambiente do Campo Escola Virtual da UEB (CEV).  
 
Atividades obrigatórias; conceitos mínimos para aprovação: 90% ou mais de 
conclusão de atividades no CEV + alcance de grau “adequado” ou “parcialmente 
adequado” em no mínimo 15 das 20 tarefas tutoradas, dentro do prazo.  
 
Recomenda-se o acesso frequente ao sistema, seguindo a programação de abertura 
de Unidades. No início quatro Unidades serão abertas por semana no CEV, e ao final 
serão três Unidades por semana, conforme programação oficial. Uma vez aberta, a 
Unidade permanecerá disponível até uma semana após o evento, com exceção da 
tarefa final de cada uma, que receberá o feedback dos tutores. Estas podem ser 
entregues desde o dia da abertura da Unidade respectiva, mas têm um prazo máximo 
de entrega. Prazo de entrega das tarefas tutoradas: 12/12/21.  
 
A semana posterior ao curso, de 13 a 19 de dezembro será uma “semana de correção” 
das tarefas tutoradas remanescentes, pela equipe de tutores, permanecendo as 
demais atividades com livre acesso pelos cursantes que desejarem. Ao final do dia 19 
de dezembro os conteúdos das Unidades Didáticas deixarão de estar acessíveis. 
 
2) Ambiente de videoconferência pelo Zoom Meetings: 
  
- A participação na Reunião Prévia é obrigatória. Nas Sessões Tira Dúvidas, a 
participação é recomendada (opcional); e 

CALENDÁRIO DE SESSÕES 

Data Horário Atividade Observação 

27/10/21 19:30 – 21:00 Reunião Prévia 
Participação 
obrigatória 

10/11/21 19:30 – 21:00 Sessão Tira Dúvidas I – UD´s 01 até 07 
Participação 

recomendada 

24/11/21 19:30 – 21:00 Sessão Tira Dúvidas II – UD´s 08 até 15 
Participação 

recomendada 

08/12/21 19:30 – 21:00 Sessão Tira Dúvidas III – UD´s 16 até 20 
Participação 

recomendada 
 

 



 

 

Outras informações: 

✔ A chave de acesso a Etapa EaD no Campo Escola Virtual, e o link da Reunião 
Prévia serão fornecidos aos inscritos pelo Escritório Regional, em um único e-mail. 
Você deve recebê-lo no dia 24/10/21, lhe possibilitando o acesso antecipado. Caso 
contrário ligue, no primeiro dia útil seguinte, para o Escritório Regional da UEB-RJ, 
pelo telefone (21) 2533-9207, das 10 às 17h.  
✔ É fundamental, portanto, que no ato da sua inscrição confira se o seu e-mail no 
Paxtu está atualizado. 
✔ É esperado que o cursante inscrito venha para a Reunião Prévia já tendo se 
cadastrado no Campo Escola Virtual da UEB e também ingressado na iniciativa 
usando a chave de acesso recebida. 
 

✔ O cursante que tenha qualquer dificuldade para entrar no Campo Escola Virtual 
conta com um tutorial – em uma versão escrita e outra versão interativa – que explica, 
passo a passo e resolve a maioria dos problemas de acesso prévio. Para acessar esse 
tutorial, você deve acessar o site do campo escola virtual 
(https://www.escoteirosead.org.br/) e clicar, no canto superior direito, no link “Saiba 
mais”. Caso, mesmo seguindo os passos do tutorial você tenha alguma dificuldade de 
entrada, avise à Direção da iniciativa antes do término da Reunião Prévia. 

 
✔ Os links das sessões Tira Dúvidas serão divulgados por cada Direção de curso, 
nos e-mails cadastrados no Campo Escola Virtual (CEV). 
✔ A entrada na sala virtual somente será autorizada até 10 minutos após o horário 
previsto para o início de cada sessão.  
✔ A participação na sessão deve ser com a câmera ligada durante todo o tempo. 
 
Fase Presencial: A programação, assim como o local de realização desta etapa, será 
publicada em momento oportuno. Para efeito de preparação por parte do cursante, 
esta etapa será realizada na Cidade do Rio de Janeiro. 
 
Prevenção ao COVID: Considerando os avanços atuais na vacinação de adultos, assim 
como todos os protocolos divulgados pela Região Escoteira do Rio de Janeiro, para 
participar da Fase Presencial, o adulto voluntário terá que apresentar o certificado de 
vacinação contra o COVID-19, com as duas doses, ou dose única se for o caso, já 
tomadas, e com o período de 14 dias transcorridos após a 2ª dose. 

Durante o evento, o protocolo de distanciamento e de uso de máscaras também 
deverá ser seguido. 

 

https://www.escoteirosead.org.br/


 

 

Carga horária: Os aprovados nesta Etapa receberão certificado com 60h de carga 
horária, no próprio Campo Escola Virtual, ficando os mesmos disponibilizados no 
sistema pelo período de 30 dias. O cursante aprovado é responsável por clicar no 
botão apropriado e gerar seu próprio certificado, seguindo a orientação que será 
fornecida.  

Lembramos que para cumprir a tarefa prevista na Rota de Aprendizagem, os 
cursantes deverão ser aprovados ainda no Módulos EaD de APF (que podem já ter 
sido cursados antes ou serem cursados após a presente Etapa). 

Investimento total deste Curso: R$40 (quarenta reais). Obs. O almoço não está 
incluído neste valor. 

Prazo para Inscrições e pagamentos: até 02 de outubro, pelo Meu Paxtu. As 
inscrições são por ordem de chegada, mas somente o pagamento reserva a sua vaga 
no curso. 

O cursante deve estar com registro ativo na UEB e ter o nível preliminar de escotista 
homologado. Esta informação deverá constar do Paxtu (com a data da “conclusão de 
nível”), para que a inscrição seja considerada e o cursante seja liberado na triagem. 
Confira e, se for o caso, atualize no Paxtu previamente. 

Total de vagas: 50 por turma. Para esta iniciativa outras Regiões poderão ser 
convidadas, dentro dos prazos de inscrições acima, após simples formalização pela 
respectiva Direção Regional, confirmando a ciência e compreensão deste Edital. 

Deste total de vagas, até 10% serão priorizados para Coordenadores Distritais e seus 
adjuntos. Caso as mesmas não sejam preenchidas, elas serão utilizados pelo público 
em geral. 

Anexo: Na última página deste Edital se encontra anexa a programação completa 
desta iniciativa. Todos os horários são os oficiais de Brasília. 

 

 

Rio de Janeiro, em 02 de setembro de 2021. 

 

Ítalo Gomes Barreto 

Coordenador de Formação 

 

 

 

 



 

 

 


