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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

1 - TITULO DO PROJETO: 

Curso de iniciação ao montanhismo para chefes escoteiros. 

 

2 – AUTOR: 

Juliano Ceccon Atalla 

 

3 – ORIENTADOR: 

Gustavo Eugênio de Godoi 

 

4 – ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO FINAL PRETENDIDO: 

Preparar os chefes para um maior conhecimento sobre montanhismo através das palestras 

que serão realizadas, mas principalmente ensiná-los como se comportar em ambiente remoto, 

aprender sobre ética na montanha e quais são os fatores de riscos. 

RESULTADO: 

Extremamente satisfatório. Foi observado o comprometimento com o curso e as faltas foram 

mínimas. Alguns chefes abandonaram o curso no caminho, outros por conta do trabalho 

acabaram faltando mais, mas o produto final em repassar os conhecimentos sobre o tratado 

foi cumprido em sala de aula. A prática ocorreu da forma como foi tratado no curso, tratando a 

caminhada até a montanha com ética, responsabilidade e minimizando os fatores de riscos 

conforme aprendido. 

5 – LINHA DE PESQUISA: 

Montanhismo. 

RESULTADO: 

A linha de pesquisa se manteve conforme estipulado, não saiu do foco. 

6 – ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: 

Conhecimento sobre montanhismo, prática do montanhismo, ética no montanhismo e em 

áreas remotas, envolvimentos com os assuntos dos palestrantes, responsabilidade prática.  

RESULTADO: 

Á área de concentração se manteve conforme estipulado, não saiu do foco. 
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7– PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 

Início do projeto – 20/03/2017 

Término do projeto – 02/04/2017 

RESULTADO: 

Período de realização do projeto ocorreu conforme data estipulada acima. 

 

8 – INSTITUIÇÃO ENVOLVIDA: 

Clube Paranaense de Montanhismo. 

RESULTADO: 

O curso se manteve na instituição acima conforme estabelecida anteriormente. 
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OBJETO 

1 – JUSTIFICATIVA DO TEMA: 

A prática de montanhismo é uma atividade que requer grande atenção. Para que isso aconteça 

de forma segura e responsável, este projeto foi elaborado para que os chefes aprendam sobre 

montanhismo, como se comportar em ambientes remotos, ensinando a ética, demonstrando 

os fatores de risco e mostrar o quanto é prazeroso a prática de montanhismo, conhecendo sua 

fauna e flora. 

RESULTADO: 

O curso seguiu a justificativa do tema, tratando nesses assuntos nos módulos de ética em 

montanha, primeiros passos no montanhismo, características da serra do mar e na atividade 

prática. 

2 – DELIMITAÇÃO DO TEMA: 

Trata-se em ensinar aos chefes sobre assuntos relacionados ao montanhismo e como se 

comportar em áreas remotas, demonstrando os fatores e riscos.  

RESULTADO: 

A delimitação do tema focou exatamente sobre o montanhismo, ensinando sobre a história do 

montanhismo mundial, do Brasil e do Paraná. Tratando sobre suas modalidades e 

características.  Sobre como se comportar em ambiente remoto. Quais são as roupas, 

equipamentos, alimentação. Foi tratado sobre analisar o tempo, como navegar em áreas 

remotas utilizando o mapa topográfico e bússola. Foram ensinados também os primeiros 

socorros urgentes em caso de socorro em trilha. 

 

3 – FORMULAÇÃO DO PROBLEMA: 

Trabalhar junto aos chefes o comportamento ético em área remota. Demonstrar sobre riscos 

de perda dos jovens, fogueiras, como realizar o mínimo impacto, evitar acidentes com animais 

peçonhentos, evitar dispersão entre o grupo, aprender sobre a área da atividade, o que levar 

de material para a atividade, evitar ficar pulando em rocha exposta, atenção na trilha, 

equipamentos a serem utilizados para evitar problemas, evitar pegar “atalho”, que tipo de 

roupa que se deve utilizar nesse tipo de atividade, estudar o local, respeitar horário, como 

proceder em caso de tempo ruim, perigo de cabeça d´água, como enterrar suas fezes, como 

consumir água de rio, preparo físico, para que não ocorram sérios problemas na atividade. 

RESULTADO:  

Sobre a formulação do problema foi tratado do assunto nos módulos de ética em montanha, 

primeiros passos do montanhismo, roupas, equipamentos e acampamentos, metereologia e 

na parte prática. Nestes módulos foram tocados nesses temas com relevância para um 

aprendizado eficaz.  
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4 – JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA: 

Com os ensinamentos que serão realizados nesse projeto, os chefes estarão preparados para 

suas atividades de forma individual, assim como, em atividades com suas tropas. Em área 

remota a responsabilidade aumenta e o fator de risco também. O projeto consiste em fazer os 

chefes adquirirem um melhor conhecimento sobre a região para que saibam como agir em 

alguma situação inesperada. Além desses fatores, o projeto agrega conhecimento em áreas do 

montanhismo, dando mais segurança para a atividade. 

RESULTADO: 

O curso colaborou para com esses ensinamentos de forma satisfatória. Foi tratado sobre a 

responsabilidade de praticar o montanhismo de forma responsável. Na prática esse assunto 

ficou mais claro, tivemos situações com cobras, aranhas onde eles puderam compreender o 

risco que esse tipo de atividade pode ter, e perceberam a responsabilidade que eles tem 

juntos aos jovens quando se trata de atividade em área remota. Foi tratado na questão da 

segurança em trilha, como levar seu grupo e como aplicar a atividade de tropa de forma mais 

segura.  
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5 – LOCAL DO PROJETO: 

A parte teórica será realizada na sede social do Clube Paranaense de Montanhismo, situada na 

Rua Flávio Dallegrave, 5044, Bairro Boa Vista, Curitiba/PR. 

Sala onde ocorrerá o curso. 
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Entrada do clube. 

 

RESULTADO: 

O local do curso foi bom, mas um pouco longe para deslocamento para alguns chefes. O 

ambiente do local foi tranqüilo e satisfatório. Houve nos intervalos de cada módulo um 

pequeno coffee break com refrigerante, sucos e bolachas.   

Local da atividade prática – Conjunto Marumbi (Morro Rochedinho). 

 

RESULTADO: 

Local da prática satisfatório, já que se trata de uma montanha baixa e de fácil acesso. 

Infelizmente no dia da prática o tempo não cooperou muito, não dando aquele visual de 

tempo limpo, mas não impediu da realização da atividade. 
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6 – DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

 

1 - O projeto terá duração de sete dias, sendo seis teóricos e um prático. 

Resultado: ok 

2 - Serão 12 horas de aulas teóricas e 8 horas de aula prática. 

Resultado: Os módulos acabaram se estendendo um pouco. Era para ter começado as 

20h00min, mas por conta de alguns chefes que estavam atravessando a cidade e  que estavam 

a caminho começava as 20:15. Os módulos que era para terminar as 22h00min acabavam 

terminando perto as 23h00min. Então na parte teórica junto aos 8 módulos aplicados o curso 

teve em torno de quase 20 horas. A prática deu início as 08h30min terminando as 18h00min, 

um pouco mais do que o previsto. 

3 - O número de participantes será no mínimo cinco e o máximo de quinze pessoas. 

Resultado: O curso teve um aumento considerável de participantes sendo 28 inscritos. Houve 

uma desistência antes de o curso começar e duas ao longo do curso. 

4 - O custo será de R$10,00 para elaborar as apostilas. 

Resultado: Houve um acréscimo para R$20,00 o curso por conta dos custos do material e do 

coffee break. 

5 - As aulas teóricas ocorrerão nos dias 20/21/23/24/27 e 28 do mês de abril do ano de 2017. 

A prática será realizada no dia 02/04/2017. Caso o tempo esteja instável, a atividade será 

remarcada em data futura. 

Resultado: As aulas teóricas e a atividade prática realizada dentro do combinado.  

6 - As aulas teóricas terão inicio às 20:00 horas e encerram no máximo até as 22h00 min. A 

prática terá um ponto de partida viável a todos os participantes, ocorrendo às 7 horas. O 

morro escolhido para a atividade é o Rochedinho no conjunto Marumbi, em Morretes. Custo 

de deslocamento e alimentação será por conta do cursista. 

Resultado: O início das aulas acabou se estendendo em grande parte para as 20:15 e 

encerrando em grande parte depois das 22:30. A prática marcamos de se encontrar as 07:30 

no portal da Estrada da graciosa e de lá partimos até a estrada do Itupava, deixando os carros 

e partindo ao Marumbi. O deslocamento entre os chefes foi por sistema de carona, diminuindo 

os custos. 
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OBJETIVOS 

 

1 – OBJETIVOS GERAIS: 

- Preparar os chefes para um maior conhecimento sobre montanhismo e como agir de forma 

ética e responsável em ambiente remoto. 

Resultado: Resultado satisfatório apresentado nos módulos no decorrer do curso. A prática 

em montanha tratou bem da questão ética e responsável, assim como o módulo de primeiros 

passos do montanhismo e ética em montanha. 

- Maior conhecimento sobre o assunto para saber como se comportar individualmente nessas 

regiões, assim como levarem suas tropas de forma mais responsável e segura para ambientes 

remotos. 

Resultado: Acredito que com o curso os chefes adquiriram informações suficientes para 

levarem de forma segura as tropas para as regiões remotas. Conversando com alguns chefes 

os mesmos me disseram que muita coisa eles nem sabiam, acredito que foi satisfatório. 

2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Identificar o interesse dos chefes nos assuntos passados pelos palestrantes. 

Resultado:  Acredito que houve interesse dos chefes, a ausência entre os módulos foi mínima 

e pelo que eu observei percebi que houve da grande maioria dos chefes interesses pelos 

módulos aplicados. Houve bastantes perguntas nos decorres dos módulos e percebia que os 

chefes estavam motivados. Às vezes percebia que alguns chefes ficavam no celular ou de 

conversinha de lado, mas logo já entravam no foco novamente do curso.  

- Reconhecer que o projeto conseguiu chegar ao seu final de forma satisfatória. 

Resultado: Sim, o projeto conseguiu chegar no seu final de forma satisfatória. Os comentários 
e elogios de forma positiva foram grandes, assim como a avaliação final dos chefes foi 
recompensador. 

- Analisar os chefes que estarão no curso e responder o máximo de dúvidas possíveis. 

Resultado:  Sim, houve muito interesse em várias questões. No decorrer dos módulos surgiram 
muitas dúvidas e ambas respondidas. Os palestrantes também deixaram seus contatos para 
qualquer outra dúvida ou pergunta que surgissem depois. Os chefes em sua grande maioria 
foram comprometidos, aprenderam muito e saíram do curso com muito mais conhecimento. 

- Apresentar de forma satisfatória todo o material para conhecimentos dos chefes.  

Resultado: Foi passada a apostila do curso, alguns palestrantes mandaram documentos por 
email para os cursantes, assim como os palestrantes trouxeram todos os materiais específicos 
de cada módulo.  
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- Praticar o montanhismo com os chefes ensinando sobre a região. 

Resultado:  Foi simples e direto. Foi falado sobre a região e as características da serra do mar. 
Também foi falado sobre a questão do mínimo impacto, sobre a história do local, sobre a 
fauna e flora.  

3 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: 

O embasamento adquirido junto aos palestrantes irá proporcionar um conhecimento único 

referente a esse esporte.  O curso mostrará não somente como ser responsável em um 

ambiente remoto, mas como conhecer e se aprofundar na história do esporte. Irá demonstrar 

os problemas que acontecem durante uma caminhada e o que fazer para solucioná-los e evitá-

los para que não ocorram problemas sérios durante o percurso. Os chefes irão aprender sobre 

o clima, sobre o tempo, sobre quais materiais são necessários para efetuar uma trilha segura. 

Terão ensinamentos de como se comportar caso ocorra um acidente e quais são os primeiros 

socorros que deverão ser aplicados. Serão instruídos sobre mapas topográficos, bússolas e 

como se direcionar em área remota. O curso tem com finalidade fazer com que o chefe se 

sinta mais seguro quando for para uma atividade de montanha e saber como dirigir sua tropa a 

essas áreas de forma mais integra e responsável. 

Resultado: Acredito que com os módulos que foram passado em sala e a atividade em prática, 

os chefes conseguiram obter um grande conhecimento sobre o que foi estabelecido acima. O 

curso foi satisfatório. 

4 – METODOLOGIA: 

A metodologia aplicada será dividida em seis módulos teóricos e um prático e consiste em: 

Primeiro módulo – Características Gerais e História do Montanhismo. 

Resultado: Aplicação do módulo História do Montanhismo ministrado pelo Henrique Schimilin. 
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Resultado: Aplicação do módulo Características da Serra do Mar ministrado pelo Juliano Atalla 

 

Segundo módulo – Modalidades do Montanhismo, Primeiros passos do Montanhismo e Ética 

em montanha. 

Resultado: Módulo de modalidades do montanhismo e ética em montanha ministrada pela 

Simone Rodrigues. 
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Resultado: Primeiros passos do montanhismo ministrado pelo Juliano Atalla 

 

Terceiro Módulo – Roupas e equipamentos e Acampamentos. 

Resultado: Módulo de roupas, equipamentos e acampamentos ministrado pelo Erivelton 

Freitas. 
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Quarto Módulo – Meteorologia. 

Resultado: Módulo de metereologia ministrado pelo Fabiano Diniz. 

 

Quinto módulo – Orientação, Navegação e Novas Rotas. 

Resultado: Módulo de orientação, navegação e novas rotas ministrado pelo Getúlio Vogetta. 
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Sexto módulo – Socorros Urgentes. 

Resultado: Módulo de socorros urgentes ministrado pelo Leonardo Leonardi 

 

Sétimo módulo – Prática em montanha. 

Resultado: Prática tendo eu (Juliano Atalla) como guia junto dos meus assistentes José 

Lorenzatto, Elton Sobrino e Raquel Ventura. 
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CRONOGRAMA 

 

ANO 2017. 

Etapas do 
Projeto 

15/03 15/03 17/03 17/03 20/03 21/03 23/03 24/03 27/03 28/03 02/04 30/04 

Palestrantes X            
Inscrição 

dos chefes 
até ref. data 

 X           

Apostilas   X          
Preparo do 

local 
   X         

Aulas 
Teóricas 

    X X X X X X   
Aula 

Práticas 
          X  

Relatório 
final - 

Conclusão 
           X 

 

Resultado: Cronograma seguido de acordo com o estabelecido. 

 

LISTA PRESENCIAL E NOMES DOS PARTICIPANTES 

ANO: 2017. 

NOME GRUPO RAMO 20/03 21/03 23/03 24/03 27/03 28/03 02/04 
ADRIANA DOM ORIONE ESCOTEIRO AUSENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

ANA PAULA DORCAS SÊNIOR PRESENTE PRESENTE AUSENTE AUSENTE PRESENTE PRESENTE AUSENTE 

ANA COSTA RONDON SÊNIOR AUSENTE PRESENTE PRESENTE AUSENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

ANDRESSA DOM ORIONE LOBO PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

ANGELITA AMIGO VELHO SÊNIOR PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

ARAQUEM PINGO DÁGUA SÊNIOR PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

RAFAEL GASPAR BERTONI SÊNIOR AUSENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE AUSENTE PRESENTE 

BETHANIA LUIZ GONZAGA SÊNIOR PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

BRUNO DOM ORIONE ESCOTEIRO PRESENTE PRESENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE PRESENTE AUSENTE 

KARINA DOM ORIONE ESCOTEIRO PRESENTE PRESENTE AUSENTE AUSENTE PRESENTE PRESENTE AUSENTE 

CASSIANO THALIA SÊNIOR PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

DEISE THALIA SÊNIOR PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

GUILHERME DORCAS SÊNIOR PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

GUSTAVO DOM ORIONE SÊNIOR PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

JACIR DOM ORIONE ESCOTEIRO PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

JANETE DOM ORIONE SÊNIOR PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

JOSIMAR DOM ORIONE SÊNIOR PRESENTE AUSENTE AUSENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

JOÃO DOM ORIONE FLOR DE LIS PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

LEONARDO IMPISA ESCOTEIRO PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

LORENZATTO DORCAS SÊNIOR PRESENTE PRESENTE PRESENTE AUSENTE PRESENTE AUSENTE PRESENTE 

MARCELO LUIZ GONZAGA SÊNIOR PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

MARIANA DORCAS SÊNIOR PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

VICTOR DOM ORIONE LOBO PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

NIL PINDORAMA SÊNIOR PRESENTE PRESENTE PRESENTE AUSENTE AUSENTE PRESENTE AUSENTE 

TEREZINHA DOM ORIONE FLOR DE LIS PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

VOLNEI DORCAS SÊNIOR PRESENTE AUSENTE PRESENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE 

EDUARDO LUIZ GONZAGA SÊNIOR AUSENTE PRESENTE PRESENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE 

 

Observação 1 : Volnei e Eduardo desistiram do curso no meio do caminho. 

Observação2: 90% das faltas foram justificadas. As faltas eram em relação a trabalho, família 

ou por estar doente. 
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AVALIAÇÕES DO CURSO 

 

MÓDULO PALESTRANTE RUIM REGULAR BOM ÓTIMO EXCELENTE 

HISTÓRIA DO MONTANHISMO VITAMINA - - - 5 VOTOS 15 VOTOS 

CARACTERISTICAS DA SERRA DO MAR JULIANO - - - 5 VOTOS 16 VOTOS 

MODALIDADES DO MONTANHISMO E ÉTICA SIMONE - - 3 VOTOS 8 VOTOS 10 VOTOS 

ROUPAS, EQUIPAMENTOS E ACAMPAMENTOS MÍSTICO - - - 7 VOTOS 14 VOTOS 

METEREOLOGIA FABIANO - 1 VOTO 2 VOTOS 5 VOTOS 13 VOTOS 

PRIMEIROS PASSOS DO MONTANHISMO JULIANO - - - 7 VOTOS 14 VOTOS 

NAVEGAÇÃO, ORIENTAÇÃO E NOVAS ROTAS GETÚLIO - - - 5 VOTOS 16 VOTOS 

PRIMEIROS SOCORROS URGENTES LEONARDO - - 1 VOTO 7 VOTOS 11 VOTOS 

PRATICA EM MONTANHA JULIANO - - 1 VOTO 1 VOTO 18 VOTOS 

LOCAL DO CURSO - - - - 4 VOTOS 15 VOTOS 

LANCHE DO CURSO - - - 3 VOTOS 3 VOTOS 13 VOTOS 

 

 

SUGESTÕES E ELOGIOS. 

 

Sugestões: 

1 – Curso  durante a semana ficou puxado, seria melhor aplicar no final de semana. 

2 – Aprofundar melhor o que aprendeu em sala de aula na prática. 

3 – Melhorar o curso focando um pouco mais no método escoteiro. 

4 – Melhorar a programação. 

5 – Uma aula exclusiva somente para ética na montanha. 

Elogios: 

1 – Essas palavras meio que definiram os elogios ao curso: Espetacular, incrível, muito bom, 

parabéns.  

 

 

 

 

 

 

 


