
Edital de seleção de candidatos ao Curso de Extensão em Histórias e Culturas 
Indígenas  

 

Introdução: Pelo presente edital ficam abertas as inscrições para o Curso de Extensão 

em Histórias e Culturas Indígenas ofertado em parceria entre a Universidade Federal da 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) e o Conselho Indigenista 

Missionário (Cimi). 

 

Resumo: Trata-se de um curso de extensão em histórias e culturas indígenas 

direcionado a agentes de movimentos e pastorais sociais, professores, estudantes 

universitários e líderes indígenas, com a finalidade de formar multiplicadores na 

qualificação para a abordagem das temáticas das culturas e histórias dos Povos 

Indígenas, visando a contribuir para a implementação qualificada da Lei 11.645/2008 e 

na inserção desses agentes em seus contextos de atuação. O curso foi concebido a 

partir de uma demanda apresentada pelo Conselho Indigenista Missionário – Cimi, que 

dará o apoio logístico para o mesmo. O curso será ministrado em julho de 2019 no 

Centro de Formação Vicente Cañas, pertencente ao Cimi, em Luziânia (GO) com vagas 

para 50 cursistas. 

Público alvo: O curso destina prioritariamente a agentes de movimentos e pastorais 

sociais, professores e educadores, operadores do direito, indigenistas, estudantes de 

ciências humanas e líderes indígenas.  

Critério de seleção:  

1º. Vinculação com movimentos e pastorais sociais, educação escolar, atuação na área 

do direito e indigenistas; 

2º. Análise dos itens 2.1 e 2.2 do Anexo I (prioridade a quem já possui relação com a 

temática em sua ação profissional) 

Forma de inscrição: O/a candidato/a deverá preencher o formulário de inscrição em 

anexo (Anexo I) e enviar para curso.indigenismo@cimi.org.br e para o Sistema da Unila 

(SIGAA): 

https://sig.unila.edu.br/sigaa/public/extensao/paginaListaPeriodosInscricoesAtividades

Publico.jsf?aba=p-extensao 

 

Data da etapa presencial: 08 a 27 de julho de 2019.  

Horário das aulas: Tempo integral com uma folga semanal. 

Local da etapa presencial: Centro de formação Vicente Cañas, Luziânia-GO. 

mailto:curso.indigenismo@cimi.org.br
https://sig.unila.edu.br/sigaa/public/extensao/paginaListaPeriodosInscricoesAtividadesPublico.jsf?aba=p-extensao
https://sig.unila.edu.br/sigaa/public/extensao/paginaListaPeriodosInscricoesAtividadesPublico.jsf?aba=p-extensao


Carga Horária: 180h divididas entre 140h presencial e 40h atividades complementares. 

Cronograma e prazos: 

 Atividade Data (2019) 

1.  Envio do formulário de inscrição devidamente 
preenchida  

25 de março a 27 de abril 

2.  Primeira chamada - lista de classificados 29 de abril 

3.  Confirmação pelo/a candidato/a 02 de maio 

4.  Segunda Chamada - lista de classificados 05 de maio 

5.  Confirmação pelo/a candidato/a 08 de maio 

6.  Havendo mais vagas faremos novas chamadas 10 de maio 

7.  Etapa presencial 08 a 26 de julho 

8.  Envio do trabalho final (etapa não presencial) 30 de setembro 

9.  Certificação  10 de outubro 

Equipe de Coordenação 

 Clovis Antonio Brighenti (Unila) 

 Cleber Buzatto (Cimi) 

 Marline Dassoler (Cimi) 
 

 Corpo docente: 

 Prof. Dr. Clovis Antonio Brighenti (Coordenador) – Professor de História das 

sociedades Indígenas e da América Latina - Endereço para acessar este CV: 

chttp://lattes.cnpq.br/7972713627348895 

 Prof. Dr. Saulo Ferreira Feitosa – Professor de medicina na UFPE - Endereço 

para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/7755039016472671 

 Profa. Dra. Rosane Freire Lacerda – Professora de Direito na UFPE. Endereço 

para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/4482696863187040 

 Prof. Dr. Paulo Suess – Teólogo e professor do Instituto São Paulo de Ensino 

Superior (ITESP) - Endereço para acessar este CV: 

http://lattes.cnpq.br/3953381168942901 

 Graduado Cleber Buzatto – Filósofo e Secretário executivo do Conselho 

Indigenista Missionário (Cimi); 

 Prof. Dra. Adriana Huber Azevedo – Antropóloga. Atua com povos indígenas 

amazônicos 

 

Apoio, logística e secretaria: 

O Cimi oferece hospedagem total ou parcial para aqueles que necessitarem. O valor 

poderá ser parcelado em até 3 vezes (maio, junho e julho) por meio de depósito em 

conta (Banco Bradesco, Ag. 606, Conta Corrente 1774-4). A confirmação da 

hospedagem deve ser efetivada até 05 de maio mediante pagamento da primeira 

http://lattes.cnpq.br/7755039016472671
http://lattes.cnpq.br/4482696863187040
http://lattes.cnpq.br/3953381168942901


parcela e envio do comprovante de pagamento para o e-mail 

curso.indigenismo@cimi.org.br. A não confirmação implicará na perda da vaga. 

Contatos com Marline Dassoler (Cimi) pelos telefones (61) 99688-7393 ou (61) 99692-

4843 (WhatsApp) 

Foz do Iguaçu/Brasília 
Março de 2019 
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Anexo I 

 
ATENÇÃO: Copie esse formulário, preencha no Word e anexe no final da página 

web da inscrição ou envie para curso.indigenismo@cimi.org.br 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

Curso de extensão em histórias e culturas indígenas  

Local de realização: Centro de Formação Vicente Cañas, Luziânia-GO. 

Etapa presencial: 08 a 27 de julho de 2019 

Realização: Conselho Indigenista Missionário (Cimi) e Universidade Federal da 

Integração Latino-Americana (Unila) 

1 – Identificação  

Nome completo:  

Data nascimento:  

RG:  

CPF:  

CEP:  

Endereço (Rua, cidade, estado)  

Cel:  

Telefone:  

E-mail:  

Escolaridade: Ensino Fundamental ( )  
Ensino médio ( )  
Superior ( ) Identifique______________________________  
Pós Graduação ( ) Identifique________________________  

Profissão:  

Descrever a vinculação com escola, movimentos sociais, pastorais sociais: 

2 – Motivação 

Sinteticamente (meia página) descreva suas motivações para o curso  
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Sua relação/conhecimento da temática indígena 

3 – Critérios de seleção 

Vinculação com movimentos e pastorais sociais, educação escolar, atuação na área 

do direito, indigenistas 

Análise do item 2 (prioridade a quem já mantém relação com a temática em sua ação 
profissional)  
 
 
Envie a ficha para o seguinte endereço:  
curso.indigenismo@cimi.org.br 

Ou se inscreva pelo Sistema da Unila (SIGAA): 
https://sig.unila.edu.br/sigaa/public/extensao/paginaListaPeriodosInscricoesAtividades

Publico.jsf?aba=p-extensao 
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Anexo II 

Conteúdo e Cronograma do Curso 

 

Data Componente 

curricular 

C/h Ementa 

08/07 Introdução à 

educação para a 

diversidade 

Discussões sobre 

conceitos 

Orientações - 

teorização sobre a 

prática 

08h Introdução à educação para a diversidade; 

Apresentação do curso, professores e 

estudantes. 

Introdução a conceitos 

09 a 11/07 Antropologia 

Indígena. Marcos 

conceituais referentes 

à diversidade 

sociocultural 

24h Antropologia e seus conceitos: diversidade, 

etnocentrismo, relativismo cultural, 

parentesco, cosmologias, pensamento 

ameríndio, teorias de identidade. Conceitos de 

Cultura – dinâmicas sociais em contexto de 

relações interétnicas. Poder e desigualdade – 

assimetria nas relações interétnicas. 

Concepções e práticas socioculturais dos 

povos indígenas – processos próprios de 

aprendizagem; a oralidade como recursos de 

transmissão, produção / reprodução cultural – 

memória oral; organização social e práticas 

socioculturais. 

12 a 14 

/07 

História e Resistência 

Indígena 

24h História dos povos indígenas no Brasil a 

partir da perspectiva e das ações dos povos 

indígenas 

15-07 Folga 

16 e 17/07 Novas epistemologias 

indígenas/ o Bem 

Viver como crítica 

radical ao 

Capitalismo 

16h O bem viver como paradigma que emergiu das 

Constituições da Bolívia e do Equador num 

intuito amplo de descolonização. O “bem 

viver” como um processo histórico e 

permanente de transformação do Estado do 

Bem-Estar para um Estado do Bem Viver.  

18 a 19/07 Terra, Território e 

Territorialidade e sua 

relação com práticas e 

saberes ambientais  

16h 

 

A sociodiversidade indígena no Brasil; 

Territorialidade e povos indígenas – dados 

gerais sobre a demografia indígena. 

Conceitos e práticas indígenas sobre o meio 

ambiente. Colonialidade do saber e 

descolonialidade.  



20 a 22/07 Direitos indígenas: 

legislação e 

mobilização política 

dos Povos Indígenas 

 

24h 

 

O Estatuto do Índio e a legislação anterior à 

Constituição de 1988. Políticas indigenistas – 

paradigmas integracionista e do pluralismo 

étnico e cultural. A Constituição de 1988. 

Legislação infraconstitucional e direitos atuais 

dos povos indígenas no Brasil. Legislação 

Internacional – direito à consulta prévia e 

informada, gestão democrática e participativa 

– Convenção 169/OIT. Declarações da ONU.  

23/07 Folga 

24 a 26/07 Conjuntura Político 

Indigenista, espaços 

de controle social e 

protagonismo 

Indígena 

24h Movimentos Indígena e Indigenista – lutas dos 

povos indígenas na defesa dos seus direitos. 

27-07 Encerramento 04 Orientações finais e encerramento 

01-08 a 

30-09 

Teorização sobre a 

prática 

40h Elaboração Artigo e ou projeto de intervenção 

sob orientação de um docente. 

 TOTAL 180h  

 

  



 

Contato (e-mail e telefone comercial): 
CIMI:  curso.indigenismo@cimi.org.br, 61 996924843, com Marline Dassoler  

UNILA: extensao.indigenismo@unila.edu.br 45 998076716, com Clovis Brighenti 

 

Informações adicionais (Páginas – facebook; blog, site; certificação): 
O Cimi, através do Centro de Formação Vicente Cañas oferece hospedagem. Contato diretamente com o 

Cimi: 061 996924843 curso.indigenismo@cimi.org.br, com Marline 

Sobre o Centro de Formação Vicente Cañas: https://www.cimi.org.br/cfvc/  

 

 
 


