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BEM VINDOS AO GRUPO ESCOTEIRO
UNISELVA - 2/MT

O Jovem tem Direito – Que o Escotismo seja feito para ele!
O Escotista tem o Dever – De aplicar corretamente o Método Escoteiro!
Os pais têm a Obrigação – De favorecer a prática do Escotismo!
“Todos os pais se preocupam com seus filhos, mas poucos são
aqueles que realmente se ocupam com eles!“

Você agora faz parte da Família Uniselva

:)

Cuiabá, 2016
Nesse momento, desejamos expressar em nome de todos integrantes da grande Família Uniselva, os votos de
que toda a sua família se integre PERFEITAMENTE ao nosso Grupo Escoteiro!
Assim, nossas primeiras palavras são para incentivá-los a ver o Movimento Escoteiro, antes de tudo, como uma
OPORTUNIDADE que se apresenta à família:
Oportunidade de crescimento e desenvolvimento do ser humano como um todo e de todos os seres
humanos;
Oportunidade de garantir aos nossos filhos, algumas horas semanais dedicadas a uma vida voltada para
valores mais elevados, em meio à rotina diária imposta pela necessidade, que tanto dificulta essa prática,
mesmo em nossas próprias casas;
Oportunidade de encontro de jovens buscando algo em comum, algo que nós queremos muito e que
podemos ajudá-los a encontrar e desenvolver;
E, nesse sentido, acabamos por nos descobrir ajudando a nós mesmos!
Aos que agora chegam saibam que nós, os mais antigos, aceitamos o desafio de dedicar uma pequena parte do
nosso tempo ao Movimento Escoteiro, recebemos de volta muito mais do que damos. E queremos que isso
aconteça também com vocês:
Que a participação no Grupo não seja encarada como mais um encargo colocado sobre nossos ombro;
Que, desde esses primeiros momentos, a possibilidade de um sensível ganho no relacionamento de pais
e filhos, em razão de vivência intensa de uma atividade comum, seja considerada;
E mais: que a descoberta da satisfação em prestar um serviço à comunidade a que pertencemos e, ao
mesmo tempo, incluir novos amigos e companheiros em nossa vida, seja também um benefício a ser creditado
à oportunidade oferecida pelo Movimento.
Segundo nosso Fundador, Baden-Powell:
“Alcançamos a felicidade quando fazemos os outros felizes”.
Concordamos com ele e achamos que é por meio da Participação e da Responsabilidade que nos engajamos
na busca da Felicidade.
A Diretoria do GEU, por meio de todos os seus integrantes, estará sempre à disposição para conversar sobre
essa Participação e Responsabilidade, favorecendo ao esforço de integração de sua família ao Grupo Escoteiro.

INGRESSO NO GRUPO ESCOTEIRO UNISELVA
Programa de Recepção
PROGRAMAÇÃO (para 3 Reuniões)
- História do Fundador e do Movimento Escoteiro;
- Estrutura do Grupo (Diretoria e Chefia);
- Fundamentos e Princípios do Escotismo;

- Conhecer o programa para recepção.

- Uniforme;
- Direitos e Deveres;
- Como ser voluntário;
- Visita dos pais aos Ramos.

#Você Sabia?

Na 3ª Reunião
- Confirmação da inscrição (preencher pedido
de inscrição na SECRETARIA).

Para efetivar a Inscrição com o
máximo de informações, tenha em
mãos os seguintes dados:

- Participar por 03 reuniões consecutivas;
- Preencher ficha inscrição (parte da autorização preliminar);

- Método Escoteiro;
- Ramos do Escotismo;

#Se Liga

PAIS E RESPONSÁVEIS

A prática do Escotismo no Brasil é exclusivida
de da União dos Escoteiros do Brasil (UEB),
instituição reconhecida de Utilidade Pública
pelo Decreto Federal nº 5.497, de 23/06/28, e
como instituição dedicada à educação
extraescolar pelo Decreto-lei nº 8.826, de
24/0146.

Jovem - RG, CPF, telefones de
contatos, e-mail e endereço.
Responsável - RG, CPF, telefones de
contatos, e-mail, endereço e profissão.

IMPORTANTE - É fundamental
estar com a Ficha Médica
sempre atualizada. Os dados
mais importantes são:

Peso, Altura, Tipo Sanguíneo, nº Carteirinha
do Plano de Saúde (se possuir),
remédios em uso e doenças já ocorridas
e/ou em tratamento.

NA DATA DE INÍCIO DO CICLO
Apresentação de todos novatos, com a
presença dos pais e convidados.

#Valores de Referência
sujeito a alterações
- Mensalidade 2016 - R$20,00
- Caso tenha mais de um filho,
desconto de R$2,00 no segundo
(R$18,00) e R$4,00 no terceiro em
diante (R$16,00).
- Camiseta = R$20,00
- Registro UEB = R$60,00

AGENDA 2016 (datas de entrada)
- 1º Ciclo: 05/03
#Sujeito - 2º Ciclo: 07/05
- 3º Ciclo: 06/08
a Vagas
- 4º Ciclo: 01/10
UNIFORME

Após o registro junto à UEB, portando a
CREDENCIAL ESCOTEIRA, o jovem
deverá adquirir na Loja Escoteira virtual
da UEB (www.lojaescoteiranacional.com.br) o uniforme.

Ramo Lobinho - Camisa azul marinho; Bermuda ou Saia azul marinho; Cinto azul do ramo
lobinho; Meião cinza; Calçado preto; Boné tipo “jóquei”, azul marinho.
Ramo Escoteiro - Camisa cáqui; Bermuda ou Saia cáqui; Cinto de couro com fivela Escoteiros
do Brasil; Meião cinza; Calçado preto; Boné cáqui (opcional).
Ramo Sênior, Ramo Pioneiro e Adultos - Camisa cáqui; Bermuda, Saia ou Calça cáqui; Cinto
de couro com fivela Escoteiros do Brasil; Meião cinza; Calçado preto; Boné cáqui (opcional).

#Regra 047 do POR - Princípios, Organização e Regras

CERIMÔNIA DE PROMESSA
Um marco na vida da criança ou jovem

Quando o jovem for realizar a sua Promessa
(em data a ser marcada pelos Escotistas da
Seção), adquirir o Lenço Escoteiro do GEU no
“Kit Promessa” (lenço, arganel e distintivos).

#Você sabia?
- O Presidente do Grupo é quem faz a entrega do Lenço do
GEU, simbolizando a integração do novo membro ao grupo;
- O Chefe da Seção, ou outro Escotista escolhido pelo jovem
para realizar a promesa, faz a entrega do Distintivo de Promessa;
- Demais distintivos podem ser entregues por parentes e amigos
ou até mesmo outros Escotistas e amigos de Patrulha;
- Familiares e Amigos devem estar presentes no momento da
promessa, podem fazer fotos e vídeos etc.;
- A Cerimônia de Promessa é simples e breve, porém carregada de
emoção e significados que a pessoa leva para toda vida.

ESTRUTURA
Como funciona um Grupo?

MEMBRO
JUVENIL

ANTIGOS
ESCOTEIROS,
PARCEIROS
E AMIGOS

ESCOTISTAS
VOLUNTÁRIOS

ADULTOS
- Dirigentes são todos
aqueles, maiores de 21
anos que, possuindo capacitação
preestabelecida
para o fim a que se
propõem, forem eleitos ou
nomeados para o cargo ou
função.
- Escotistas são todos
aqueles, maiores de 21
anos que, possuindo capacitação
preestabelecida
para o fim a que se
propõem, forem nomeados
para o cargo ou função, tais
como Chefes de Seção,
Assistentes ou Instrutores.

CONSELHO
DE PAIS

DIRIGENTES
ELEITOS

MEMBRO JUVENIL
- Lobinhos - Crianças de 6,5 anos
a 10 anos;
- Escoteiros - Jovens de 11 anos a
14 anos;
- Seniores - Jovens de 15 anos a
17 anos;
- Pioneiros - Jovens de 18 anos a
21 anos incompletos.

#Faz Bem Pro Grupo
- Ter bons Amigos e Parceiros é vital para o
Grupo Escoteiro;
- Antigos Escoteiros são ótimas fontes de
apoio. Seja em atividades no grupos e na sede.

CONSELHO DE PAIS
- O Conselho de Pais de cada seção é o órgão
de apoio familiar à educação escoteira, e se
reúne periodicamente, pelo menos a cada
semestre, para conhecer o relatório das atividades passadas, assistir às atividades escoteiras dos membros juvenis e participar do
planejamento.

ESTRUTURA
Organização Interna

#São Órgãos do Grupo Escoteiro
Assembleia de Grupo - Órgão máximo, normativo e deliberativo do Grupo Escoteiro - Composta pela Diretoria,
Escotistas, Pioneiros e Associados (pais e/ou responsáveis);
Diretoria de Grupo - Órgão executivo do Grupo Escoteiros, com mandato de dois anos - Composta por, no mínimo
três membros, sendo eles o Diretor Presidente, que coordena, dirige e representa o Grupo;
Comissão Fiscal - Órgão de fiscalização e orientação da gestão patrimonial e financeira do Grupo Escoteiro Composta por três titulares e por até três suplentes, com mandato de dois anos.

Laerton Mello
Dir. Presidente

Christine Strussmann
Vice-Presidente

Alcateia Seonee
Chefe de Seção
Akelá - Rosilene Aires

Tropa Escoteira
Marechal Rondon

Assistentes
Andrea Dinardi
Benedita Ferreira
Lucilene Bastos
Áurea Filetto
Paulo Rangel
Bebeto Araujo
Adrialdo dos Santos

Chefe de Seção
Lee Silva
Assistentes
Alben Alexandre
Alberto Santana
Isabelle Fernanda
Ivena Isabel
Letícia Ferraz
Marco Aurélio

Aline Cubas
1ª Secretária

Marcelo Modesto
1º Tesoureiro

Iramy Azevedo
2ª Secretária

Renato Luz
2º Tesoureiro

Clã Pioneiro Camelot
Tropa Sênior Selva
Chefe de Seção
Igor Oliveira
Assistentes
Keller Fagá
Rodrigo Paiva
Stallone Jandriel

Mestre Pioneira
Célia Borges
Assistentes
Roosevelt Lote

GRUPO ESCOTEIRO UNISELVA
35 Anos de História

Uniselva é a abreviação de Universidade da Selva, como a Universidade
Federal de Mato Grosso (UFMT) era chamada em seus primeiros anos e foi o
nome escolhido para denominar o Grupo Escoteiro.

#São Símbolos do Nosso Grupo
LOGO DO GEU

BANDEIRA DO GEU

A LOGO do GEU foi criada pelo pai e professor Júlio De Lamonica Freire, simboliza o
movimento das pétalas da flor de lis, em amarelo, contendo a figura de um coco de babaçu
(vermelho) cortado transversalmente, utilizado pelos índios para fazer pintura corporal,
simbolizando Força.
A BANDEIRA
- Azul: representa o céu de Mato Grosso;
- Amarelo: representa os minerais do Estado;
- Duas fitas: os rios Coxipó e Cuiabá, que banham a cidade de Cuiabá.

DIREITOS E DEVERES
DOS PAIS E RESPONSÁVEIS

#Direitos

São DIREITOS dos pais e responsáveis dos membros
juvenis do Grupo Escoteiro UNISELVA:

- Ter seu(s) filho(s) participando de um Movimento Educativo que atua desde 1910 no Brasil e
que funciona em mais de 200 países do mundo e no qual só permanecerá por vontade própria,
desde que também os pais ou responsáveis cumpram seus deveres (ver a seguir);
- Possibilitar, mediante inscrição e vaga, a participação preferencial de seu(s) filho(s) como
sócio(s) beneficiário(s) do Grupo Escoteiro, vindo a integrar a Fraternidade Escoteira Mundial;
- Participar, com direito a voz e voto, votar e ser eleito, nas Assembleias do Grupo;
- Comparecer à sede do Grupo Escoteiro e da Região Escoteira, nas atividades e reuniões;
- Atuar como “Pais de Apoio” atendendo as necessidades do GEU;
- Ter acesso ao sistema SIGUE Jovem da UEB (cadastro do(a) jovem registrado regularmente);
- Fazer compras de publicações, distintivos e outros materiais escoteiros, nas lojas escoteiras
(do Grupo Escoteiro, da Região Escoteira e da UEB);
- Receber as comunicações expedidas pelo Grupo e outros órgãos escoteiros;
- Participar das atividades “Pais & Filhos”, dos Conselhos de Pais da Seção de seu(s) filho(s),
Clube Flor de Lis e de outras atividades abertas aos pais dos membros juvenis;
- Fazer sugestões à Diretoria sobre o funcionamento do Grupo Escoteiro e participar do desenvolvimento de projetos em seu benefício.

DIREITOS E DEVERES
DOS PAIS E RESPONSÁVEIS

#Deveres

São DEVERES dos pais e responsáveis dos membros
juvenis do Grupo Escoteiro UNISELVA:

- Participar ativamente das Assembleias de Grupo, compreendendo que da escolha de seus
dirigentes depende do bom funcionamento administrativo do Grupo e a seleção de seus Escotistas;
- Comparecer às reuniões do Conselho de Pais da Seção de seu(s) filho(s) a fim de acompanhar a
proposta pedagógica de trabalho e o planejamento e a avaliação das atividades;
- Manter-se permanentemente informado sobre a programação de atividades da seção de seu(s)
filho(s), assim como não permitir a participação do(s) mesmo(s) em nenhuma atividade externa da
qual não tenha sido satisfatoriamente informado pela Chefia ou Diretoria do Grupo;
- Colaborar com os meios ao seu alcance para o sucesso dos projetos propostos pela Seção de
seu(s) filho (s), pelo grupo Escoteiro e pelo seu próprio filho;
- Estimular seu(s) filho(s) no desenvolvimento de sua capacitação escoteira e na regular frequência
às atividades do Grupo Escoteiro, justificando quando não puder comparecer;
- Manter a Chefia da Seção de seu(s) filho(s) informada sobre o desenvolvimento e interesse do(s)
mesmo(s), contribuindo para o sucesso das atividades programadas;
- Colaborar com a Diretoria do grupo nas tarefas administrativas, nas suas ações, e na parte
técnica, ao menos, como instrutor e/ou examinador de especialidades em área de seu interesse;
- Buscar conhecer e compreender mais profundamente a proposta do Escotismo (Fundamentos e
Projeto Educativo), a fim de possibilitar uma ação educativa convergente com a atuação familiar,
religiosa e escolar;
- Ajudar na correta divulgação do Escotismo, nos círculos de sua atuação;
- Contribuir para que as mensalidades sejam mantidas em dia, sendo que: a falta de pagamento de
3 mensalidades bem como 3 faltas consecutivas sem justificativa, provocará o desligamento do
seu(s) filho(s) do Grupo Escoteiro e consequente abertura da vaga para outro(s) membro(s).
Lembrando que: O não pagamento da mensalidade ou da taxa de registro UEB impede a participação do (a) jovem nas atividades escoteiras.

O Casarão

Biblioteca
Estacionamento

Guarita 2

AV FERNANDO CORREA DA COSTA,
S/N - CIDADE UNIVERSITARIA
CEP 78060-900 - CUIABÁ
(UFMT - Próximo à Guarita do Boa Esperança)
Contatos:
E-mail - escotismouniselva@gmail.com
Telefone - (65) 8408-3008 - Laerton
Localização no Google Maps

