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PREZADO COORDENADOR REGIONAL DE GESTÃO DE ADULTOS

Este documento tem como finalidade auxiliar às Regiões Escoteiras quanto as 
providências que dever ser tomadas antecipadamente, durante e posteriormente 
a realização de Capacitações Estratégicas Nacionais (Conforme a Política Nacional 
de Adultos no Movimento Escoteiro p. 21.)

Informaremos a seguir os procedimentos que devem ser efetuados para a boa 
realização de um evento desta natureza.

LOCAL DO EVENTO

Deve atender a especificidade de cada evento, conforme será apresentado mais à 
frente. Prioritariamente devem ser observados os seguintes pontos:

O local deve ser visitado e inspecionado (check list) antes e na véspera do evento;

• O ambiente deve ser bem localizado, seguro e agradável;
• As salas para aplicação das UD’s devem estar limpas e organizadas na 

véspera do evento e com tudo funcionando (tomadas, ar condicionado, 
ventiladores, etc.);

• Os dormitórios devem ter espaço adequado, camas acessíveis e em 
quantidade correta aos participantes, e devem estar limpos e organizados.

• Os banheiros e chuveiros devem estar limpos e organizados na véspera 
do evento, com tudo funcionando e em quantidade suficiente quanto a 
demanda dos participantes do evento;

• O local deve possuir refeitório com capacidade suficiente para atender a 
demanda dos participantes;

• O acesso ao local deve estar disponível à Equipe Dirigente do evento e 
de possíveis alunos na véspera do evento, garantido o acesso as senhas e 
chaves;

• Obrigatoriamente possuir acesso a rede de internet;
• Acessibilidade aos portadores de necessidades especiais;
• Deve ter estacionamento para todos os participantes;
• O refeitório deve estar em perfeitas condições de oferecer os serviços;



• Definição de pronto-socorro próximo para casos de emergências médicas;
• Deve-se ter e conhecer o acesso a disjuntores, extensões, extintores 

(verificar voltagens);
• Os demais ambientes devem estar limpos, organizados e seguros;

ORÇAMENTOS

Para a realização das Capacitações Estratégicas Nacionais é necessário apurar a 
taxa de inscrição e, para tanto, cabe à Direção Regional respectiva informar ao 
Escritório Nacional (EN) os valores necessários para a realização do evento, dentro 
do prazo estipulado no tocante às despesas locais, tais como: custo de locação, 
equipamentos de multimídia, refeições, etc., conforme planilha de orçamento. 
O EN incluirá os demais valores administrativos e encaminhará todo o processo 
para o início de inscrições. 

Para o orçamento referente a alimentação é necessário envio de 03 (três) 
orçamentos.

Atenção: A contratação de serviços e seu pagamento devem ser realizado em 
nome da Direção Nacional da União dos Escoteiros do Brasil

Antes de efetuar a contratação devem ser observados os seguintes pontos:

• Orçamentos realizados, analisados e aprovados pelo Escritório Nacional;
• Ser autorizado pelo Escritório Nacional para a consolidação das tratativas; 
• Encaminhar, para análise, o contrato ou acordo fechado com fornecedor;
• Cronograma do evento e responsáveis de apoio designados pela Região;

PRESTAÇÃO DE CONTAS

O Cabe ao organizador local efetuar a prestação de contas na semana seguinte 
a realização do evento e, para tanto, deverá enviar para o Escritório Nacional os 
originais das Notas Fiscais, acompanhadas do relatório de prestação de contas 
devidamente preenchido e assinado. 



É importante negociar e conversar com os fornecedores para que seja dado 
um prazo para o pagamento após a realização do evento, pois o EN somente 
efetuará o pagamento aos fornecedores após o recebimento e conferencia dos 
documentos originais.

Anexo a este documento segue os Procedimentos para compras e prestação de 
contas.

INFORMAÇÕES IMPRESCINDÍVEIS

Além dos valores para o orçamento é imprescindível informar o nome da 
instituição e endereço completo do local da realização do evento, para que se 
possa cadastrar a atividade no sistema e divulgar no informe específico.

REFEIÇÕES/CARDÁPIO

O orçamento para a alimentação das Capacitações Estratégicas Nacionais deve ser 
realizado com base na sugestão a seguir, e o valor deve ser calculado por pessoa. 



CARDÁPIO PARA MÉDIA DE 24 PESSOAS

Refeições 1º dia 2º dia 3º dia 4º dia

Café

Servir pronto, 

na chegada dos 

participantes, a 

partir das 7h30

Leite (8 litros)

52 Pães 

2 de forma fatiado

Queijo (30 fatias)

Presunto (30 fatias)

Geléia (4 potes)

Margarina (4 potes)

Banana (30 unid)

Laranja (30 unid)

Café
Leite 
Pão

Queijo e presunto
Geléia

Margarina
Banana

Leite (8 litros)
 52 pães

e 4 de forma fatiado
Queijo (72 fatias)

Presunto (72 fatias)
Geléia (4 potes)

Margarina (4 potes)
Banana (30 unid)
Laranja (30 unid

Café
Leite 
Pão

Queijo e presunto
Geléia

Margarina
Banana

8 litros de leite
52 pães

2 pães fatiados
2 pães integrais
2 pães centeio

3 tipos de bolos
72 fatias de queijo

72 fatias de presunto
Geléias

Margarina
Banana
Laranja
Mamão

Melancia

Café e Leite
Pão

Queijo e presunto
Geléia

Margarina
Banana

Leite (8 litros)
52 pães e 

4 de forma fatiado
Queijo (72 fatias)

Presunto (72 fatias)
Geléia (4 potes)

Margarina (4 potes)
Banana (30 unid)
Laranja (30 unid)

Almoço

Bife acebolado

Arroz

Salada: alface e 

tomate

Suco de fruta

Fruta: Laranja

4 x 1,5 kg bife

4 kg arroz

4 x 1 alface

4 x  4 tomate

4 x  2 pacotes suco 

4 x  10 laranjas

Polenta
Galinha cozida
Salada: Rúcula
Suco de fruta

Fruta: Abacaxi

4 polenta
4 galinhas

4 saladas verdes 
(rucula, almeirão)
4 x  2 pacotes suco 

4 abacaxis

Purê de batata
Picadinho de carne 

com cebola e 
pimentão

Salada: Pepino
Suco de fruta
Fruta: Melão

4 x 27 batatas
4 x 1,5 kg picadinho 

de carne bovina
4 x 3 pepinos
4 x 1 alface

4 x  2 pacotes suco 
4 melancias

Churrasco servido 
pronto

13 kg carne
4 kg lingüiçinha

3 alfaces
8 tomates

1 kg farinha de 
mandioca

30 cassetinhos
8 pacotes de suco



Janta

Macarronada

Carne moída com 

molho tomate

Salada: agrião

Fruta: Maçã

4 x 2 pacotes 

macarrão

4 x 1 kg carne moída

4 x 1 molho tomate

4 x 2 cebolas

4 x agrião

4 x  2 pacotes suco 

4 x  10 maças

Picadão de carne 
com batata,cenoura 

e ervilha
Espaguete ao alho 

e óleo
Lentilha

Salada de rúcula com 
manga, cenoura e 

beterraba ralados e 
tomate com cebola

Noite Festiva

Ceia

Chocolate com 

biscoitos

4 x 2 litros leite

4 x 2 pacotes bolacha

4 x 1 pote de nescau

Coffee Break

Horários definidos 

pela direção do 

evento

Horários definidos 

pela direção do 

evento

Horários definidos 

pela direção do 

evento

NOITE FESTIVA

A noite festiva é um momento de descontração e integração entre os participantes 
das Capacitações Estratégicas Nacionais. Deve ser realizada, preferencialmente, 
fora do local do evento e, para tanto, toda a estrutura de transporte até o local da 
festividade deve ser organizada previamente. Além disso, o local deve ser visitado 
com o intuito de garantir a qualidade do serviço prestado, bem como negociar 
que um espaço exclusivo aos participantes do evento e, se possível, um preço ou 
condições diferenciadas de participação. É responsabilidade da Região Escoteira, 
sede do evento, o preparo da Noite Festiva.



EQUIPE DE APOIO

• Formada por voluntários que possuam disponibilidade para atuar no 
evento (antes, durante e depois), adquirindo produtos, organizando os 
gêneros alimentícios e os materiais das unidades didáticas/práticas.

• Responsável pela aquisição de todos os ingredientes para a confecção das 
refeições/ou negociação com fornecedores;

• Responsável pela aquisição de materiais para as unidades didáticas;
• Responsável pelo monitoramento da confecção de todas as refeições, 

junto a equipe de cozinha/prestador de serviços
• Responsável pela verificação se todos os equipamentos de multimídias 

estão em funcionamento
• Disponibilidade de veículo para aquisição de materiais antes, durante e 

após o evento.

EQUIPAMENTOS MÍNIMOS PARA TODOS OS EVENTOS DE
FORMAÇÃO POR SALA E EVENTO

1 - Projetor multimídia (Datashow);
1 - Impressora com respectivos cabos de conexão e software para instalação;
2 - Notebook’s (01 para a sala e 01 para a sala dos formadores);
1 - Caixa de som com cabos para conexões, entrada USB e com preferência com 
bluetooth;
1 - Parede branca ou tela para projeção;
1 - Quadro branco/negro (canetas para quadro branco/giz);
1 - Suporte para flip-shart; e
1 - Caixa de primeiros socorros.



PROVIDÊNCIAS PARA AS CAPACITAÇÕES ESTRATÉGICAS NACIONAIS

As Capacitações Estratégicas Nacionais devem contar com a seguinte estrutura 
para serem realizadas: 

Local

1 - Alojamento para o pernoite da Equipe de Facilitadores do evento (em média 10 
pessoas), com banheiros e chuveiros de uso da Equipe de Facilitadores e de Apoio;
1 - Alojamento para o pernoite da Equipe de apoio (em média 04 pessoas);
1 - Sala para a Coordenação da Equipe de Facilitadores do evento, com acesso 
restrito a mesma, contendo mesas e cadeiras; e
1 - Sala grande para as palestras, com capacidade para pelo menos 32 pessoas.

• Cadeiras com apoio para escrever, ou cadeiras com carteiras;
• Espaço aberto e coberto para as dinâmicas;
• Banheiros (masculino e feminino), com chuveiros separados por gênero;
• Refeitório para serviço dos coffee break’s;
• Dormitórios para os participantes, com cama e sanitários próximos.
• Área aberta e arborizada para grandes jogos e atividades externas;
• Mastros para hasteamento; e
• Estacionamento.

Cozinha

Espaço reservado para organização e separação dos ingredientes para as refeições 
do evento, além de confecção dos coffee break’s para os alunos e equipe de 
formadores. A cozinha deve ter:

• Geladeira(s);
• Freezer;
• Fogão tipo industrial com forno;
• Disponibilidade de botijões de gás;
• Mesas e bancadas;
• Armários/estantes;
• Pias;



Materiais diversos

2 mesas
4 bancos

• Para todo o evento
• Bandeiras (Nacional, OMME) e adriças

• Material didático
• 1 caderno por aluno
• 1 caneta por aluno
• 1 crachá por aluno
• 1 crachá por formador
• 1 régua por equipe
• 1 lápis por aluno
• 6 apontadores de lápis
• 8 tesouras
• Caixa de primeiros socorros

• Recursos audiovisuais/outros
• 2 Data-show
• 2 telas para projeção ou local para tal
• 2 suporte para flip-shart
• 2 rolos de flip-shat 
• Quadro branco ou Quadro de giz (com marcadores ou giz)
• 8 jogos de marcadores (pincel atômico), várias cores
• 2 extensões elétricas
• 4 “T”s (Adaptadores Elétricos) 

DÚVIDAS

Contatar o Escritório Nacional: (41) 3353-4732, ou através do e-mail:
adultos@escoteiros.org.br



ANEXO - PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO
Ponto de equilíbrio (mínimo de alunos)

DESPESAS

Alimentação alunos + Equipe de apoio

Alimentação e transporte formadores

Hospedagem

Locação de equipamentos

Locação de espaço 

Materiais de escritório e consumo

Materiais didaticos e administrativos

Transporte

Transporte Alunos

Viagem

Outas despesas

Contigências

Sub Total

Total Taxa Curso por aluno 




