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MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
COORDENAÇÃO REGIONAL DO JURUÁ - CRJUR 

PLANO DE TRABALHO: Capacitação de coordenadores indígenas para o Programa de Formação 
de Educadores Socioambientais (parceria UFAC/FUNAI/SEEAC/IFAC)   

Exercício:  2019         ( X   ) Anual  
           (    ) Emergencial 
           (    ) Continuidade 

PROGRAMA - 2065 - Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas 
Ação 2384 - Direitos Sociais e Culturais e à Cidadania 
Meta (PPA): 
Iniciativa (PPA): 

O plano de trabalho dialoga com eixos da PNGATI? (   )Sim  (   ) Não  
Se ‘Sim”, quais: 

O plano de trabalho com proposições relacionadas à CNPI? (   )Sim  (   ) Não  
Se ‘Sim”, quais: 

PI:  

Terra(s) indígena(s) contemplada(s): Todas as terras indígenas do Vale do Juruá

Etnias contempladas: Huni Kuin, Ashaninka, Shawadawa, Jaminawa do Igarapé 
Preto, Apolima-Arara, Nukini, Yawanawá, Puyanawa, 
Katukina, Nawa, Shanenawa, Kuntanawa, Madija, 

Aldeias contempladas: Todas as aldeias do 
Vale do Juruá

População atendida: Toda a população 
indígena do Vale do 
Juruá.

Valor total do Plano:

Servidor Responsável 

Lotação:

Contato: Email: Telefone: 

Unidades envolvidas - 
CTLs



A atividade depende de participação indígena 
com pagamento de auxílio financeiro? 
(  X  ) Sim       (    ) Não

Em caso da resposta ser ‘sim”, justificar:

Serão contratados colaboradores eventuais? 
(  ) Sim       (  X  ) Não

Em caso da resposta ser ‘sim”, justificar:

É previsto apoio técnico da CGPC? 
(    ) Sim       ( X ) Não

Em caso da resposta ser ‘sim”, detalhar:

Objetivos (propósito da 
atividade)

• Apoiar a realização, juntamente com a Universidade Federal 
do Acre (UFAC), de um seminário na aldeia Morada Nova T. 
I. Katukina Kaxinawa, município de Feijó, com a 
participação de 30 professores indígenas, que são também 
lideranças dos 13 povos indígenas do Vale do Juruá; 

• Apoiar a formação de um núcleo indígena para compor o 
colegiado do Programa de Extensão da UFAC "Apoio à 
Formação de Educadores Sócio-ambientais Indígenas”, cuja 
meta principal é a criação de um curso de magistério; 

• Apoiar a criação de um curso de magistério para formação 
de professores indígenas, através da parceria entre UFAC, 
IFAC, SEEAC, OPIAC E FUNAI (que também comporão o 
colegiado do referido Programa de Extensão); 

• Apoiar a organização de material didático em línguas 
indígenas; 

• Criar estratégias para o apoio efetivo da universidade à 
melhoria do ensino escolar nas aldeias.



Justificativa (importância da 
atividade)

Nas 36 terras indígenas do Acre, uma grande maioria da população é 
de jovens e crianças em idade escolar, que, pelos diagnósticos 
apresentados pela OPIAC (Organização dos Professores Indígenas 
do Acre), não estão encontrando o devido atendimento do Estado, 
no cumprimento do direito à educação básica. E uma das principais 
lacunas apontadas é justamente a da formação dos professores. 
Além desta, há ainda a falta de material didático adequado, ou seja, 
praticamente não existe material para o ensino das línguas e a 
transmissão dos conhecimentos considerados fundamentais para o 
desenvolvimento cultural de cada povo. 
Em 2018 foi criado, na Universidade Federal do Acre (UFAC), o 
Laboratório da Interculturalidade, com a missão de instaurar um 
programa de extensão denominado Apoio à Formação de 
Educadores Sócio-ambientais Indígenas, cuja meta principal é a 
organização de um curso de magistério para atender à demanda das 
comunidades indígenas pela qualificação de professores em 
exercício nas aldeias. Esse Programa deverá ser gerido por um 
colegiado formado por representantes das instituições parceiras 
(FUNAI, SEEAC, IFAC, OPIAC) e por representantes das etnias e 
terras indígenas do Estado. 
A articulação e instauração de um programa de apoio à educação 
escolar indígena, que reúna os esforços das instituições envolvidas, 
no sentido da melhoria da qualidade do ensino nas aldeias, com a 
produção de material didático específico e capacitação para a escrita 
e a leitura bilingues, parte de uma demanda colocada 
insistentemente pelos professores e demais lideranças. Como órgão 
responsável pela formação de profissionais da educação, a UFAC 
tomou a iniciativa de estabelecer uma parceria com a FUNAI, 
visando à realização das atividades do Programa, sendo a primeira 
delas um seminário para organização e capacitação da equipe de 
educadores indígenas a se responsabilizar pela elaboração do 
currículo e da estrutura de funcionamento de um curso de 
magistério. Este curso deverá contribuir para sanar a grande lacuna 
apresentada na formação dos professores indígenas, constatada 
através dos diagnósticos da OPIAC: grande parte dos professores 
indígenas em exercício não possuem sequer o Ensino Médio 
completo.  Esta é uma situação alarmante de descumprimento de leis 
de responsabilidade do Executivo (Art.61,62 e 63 da LDB/2017), 
passível até de punição pelo poder judiciário. Daí a urgência em 
apoiarmos as iniciativas que possam levar a uma melhoria nesse 
quadro desfavorável.    
Serão beneficiadas pelas ações deste projeto as 213 escolas das 
aldeias do Acre. O material didático decorrente das atividades de 
formação dos professores vai beneficiar pelo menos 8.497 alunos 
indígenas (dados da CPI-AC, em 2017).



Resultados esperados (que 
possam ser avaliados 
posteriormente)

• Atendimento à demanda explicitada pelos professores e 
lideranças indígenas em diversos fóruns e audiências; 

• Mitigação do fluxo evasivo dos jovens das aldeias para as 
cidades do entorno, que os coloca em situação de 
vulnerabilidade diante da crescente oferta de trabalho no 
crime organizado, especialmente o tráfico de drogas ilícitas; 

• Contribuição da FUNAI na estruturação de um programa de 
formação de educadores indígenas; 

• Produção de material didático para o ensino e fortalecimento 
das línguas indígenas faladas no Acre; 

• Melhoria da perspectivava de compreensão dos valores 
positivos das sociedades indígenas pela sociedade 
envolvente; 

• Capacitação de uma equipe capaz de liderar o processo de 
formação intercultural e bilíngue de professores indígenas.

Participantes desta atividade 
(lista de parceiros e papel de 
cada um na atividade)

Parcerias externas: 
UFAC – Responsável pela coordenação e pela execução do 
seminário, através do Laboratório de Interculturalidade. 
IFAC – Colaboração na realização do seminário, apoio técnico e 
com material de consumo. 
SEE/AC - Fornecimento de material de consumo e impressos para 
as atividades do seminário; apoio técnico e auxílio na convocação e 
preparação dos participantes do seminário. 
OPIAC - Apoio na realização do seminário, na convocação dos 
participantes indígenas e auxílio para o transporte de assessores 
convidados. 
FUNAI – Apoio técnico e logística em transporte, alimentação e 
hospedagem dos participantes indígenas.



Metodologia aplicada O seminário será realizado, obedecendo às seguintes etapas: 
a. Articulação das parcerias (março-abril- maio); 
b. Preparação dos participantes do Programa de Extensão, 

professores e estudantes da UFAC, componentes do 
Laboratório da  Interculturalidade (março-abril-maio); 

c. Convite aos licenciados indígenas da UFAC de Cruzeiro do 
Sul (maio); 

d. Convite e preparação dos participantes indígenas do 
seminário (maio); 

e. Convites às lideranças indígenas (maio); 
f. Realização do seminário na aldeia Morada Nova, T.I. 

Katukina -Kaxinawá, com duração de 48 horas, uma semana, 
no período de 25 a 28 de junho; 

g. Elaboração de relatório técnico da atividade, com avaliação e 
resoluções (junho). 

Temas do seminário: 
✓ Diagnóstico sobre a atuação e formação dos professores 

indígenas no Acre (por etnia); 
✓ Elaboração de diretrizes para a criação do curso de 

magistério; 
✓ Elaboração de diretrizes para a criação de materiais didáticos 

em língua indígena; 
✓ Elaboração de diretrizes para o trabalho e escolha da equipe 

de coordenação do Programa de Apoio à Formação de 
Educadores Indígenas; 

✓ Elaboração dos princípios curriculares e estruturais do curso 
a ser criado, através das parcerias em fase de articulação. 

Logística e execução 
✓ Convites e mobilização dos participantes serão realizadas 

pela OPIAC e UFAC; 
✓ A FUNAI apoiará o deslocamento, hospedagem e 

alimentação dos participantes; 
✓ A SEE/AC apoiará com disponibilização de materiais 

escolares e demais impressos que se fizerem necessários; 
✓ Impressos e materais de apoio serão disponibilizados pela 

UFAC, IFAC e SEE/AC.



Descrição Orçamentária 

Cronograma de execução A atividade proposta vem no bojo das ações já apoiadas pela 
FUNAI, através de recursos provenientes da CGPC, referentes ao 
fortalecimento das línguas indígenas, nos anos de 2017 e 2018 tendo 
se concentrado, num primeiro momento, no fortalecimento da língua 
Hãtxa Kuin (povo Huni Kuin) e, nesta nova fase, ampliar-se-á a 
discussão, com a participação de outros povos. 
Nesse processo, com a criação do Laboratório de Interculturalidade 
da UFAC e sua interface com as ações de formação de professores 
indígenas, viu-se a necessidade de construção de bases conceituais e 
demais diretrizes, que venham a contribuir para o fortalecimento da 
Educação Escolar Indígena. 
Prevê-se a execução da atividade na aldeia Morada Nova T. I. 
Katukina Kaxinawa, município de Feijó no período de25 a 28 de 
junho de 2019, com duração de 48 horas de atividades (uma 
semana).

Item Subitem Descrição (unidade) Valor 
Unitário QTD TOTAL

3390.30 01 Óleo Diesel (L) 00,00 xxx 00,00

Memória de cálculo xxxxxxxxxxxx

3390.30 01 Gasolina (L) 00,00 xxx 00,00

Memória de cálculo xxxxxxxxxxxxx

3390.30 01 Óleo 40 (L) 00,00 Xx 00,00

Memória de cálculo Utilizado no motor de embarcações

3390.30 33 Passagens – terrestre 00,00 Xx 00,00

Memória de cálculo Passagens terrestres para xxxxxxx

3390.30 33 Passagens – fluvial 00,00 Xx 00,00

Memória de cálculo Passagens terrestres para xxxxxxx

3390.33 03 Locação de veiculo 00,00 Xx 00,00

Memória de cálculo Passagens terrestres para xxxxxxx

3390.3
3

01 Passagens aéreas

00,00 xx 00,00

00,00 Xx 00,00

Memória de cálculo Passagens ida e volta: trecho/trecho xxxxxx

3390.30 07 Gêneros de alimentação - - 00,00



ANEXO 1:  Número de participantes indígenas por etnia e T.I. 

Memória de cálculo

Cesta de produtos contendo: xxxx quilos de carne bovina (00,00 o quilo total: R$ 00,00); xxxx quilos de carne de 
frango (00,00 o quilo total: R$ 00,00); xxxx quilos de peixe (R$ 00,00 o quilo total R$ 00,00); xxx kg de arroz 
(R$ 00,00 o kg – total R$ 00,00); xxxx quilos de farinha de mandioca (R$ 00,00 o Kg, total R$ 00,00); xxx 
quilos de sal (R$ 00,00 o quilo – total R$ 00,00); xx quilos de açúcar (R$ 00,00 o quilo – total R$ 00,00); xx 
quilos de feijão (R$ 00,00 quilo – total R$ 00,00); xx frascos de óleo de cozinha (R$ 00,00 a unid – total R$ 
00,00); xx pacotes de macarrão (R$ 00,00 pcte 500 mg total R$ 00,00); xx frascos de Vinagre frasco 500 ml (R$ 
00,00 o frasco total R$ 00,00); xx pctes café pcte 250 g (R$ 00,00 o pcte R$ 00,00); XX pacotes de bolacha 
salgada pcte 400 g (R$ 00,00 o pcte total R$ 00,00); xx sachês de leite em pó 400g (R$ 00,00 a unid total R R$ 
00,00); xx potes de tempero pronto 300 g (R$ 00,00 o pote total R$ 00,00); xx potes de manteiga 500 g (R$ 00,00 
o pote total R$ 00,00); xx Pcte farinha de milho 500 g (R$ 00,00 o pcte total R$ 00,00); xx dúzias de ovos de 
galinha (R$ 00,00 a dúzia, total R$ 00,00); xxx Kg charque (R$ 00,00 o Kg, total R$ 00,00); xx latas goiabada 
400 g (R$ 00,00 a lata, total R$ 00,00); 50 pcte suco em pó 35g (R$ 00,00 o pcte, total R$ 00,00); Pão (R$ 00,00) 
Verduras (R$ 00,00).

3390. 36 02 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física: Diárias para 
colabores eventuais

177,00 Xx 00,00

Memória de cálculo Pagamento de serviço de xxxxxx. xxxx pessoas x xxxxx diárias

3390.39 80 Hospedagens 00,00 Xx 00,00

Memória de cálculo xxxxxxxxxxxx

3390.39 41 Fornecimento de alimentação 00,00 xxxx 00,00

Memória de cálculo Refeições preparadas para os indígenas que estiverem em trânsito para participar do evento

3390.48 01 Auxílio a pessoas físicas 00,00 Xx 00,00

Memória de cálculo Pagamento de serviço de indígenas de xxxxxx. xxxx pessoas x xxxxx diárias

TOTAL 00,00

POVO LOCAL DE PROCEDÊNCIA QUANTIDADE TOTAL

Ashaninka TI Kampa do Rio Amônia 1

30

TI Kampa e Isolados do Rio 
Envira

1

T I K a m p a d o I g a r a p é 
Primavera

1

Shawãdawa TI Arara do Igarapé Humaitá 2

Apolima-Arara TI Arara do Amônia 2

J a m i n a w a d o 
Igarapé Preto

TI Igarapé Preto 2

Nukini TI Nukini 2

Náua TI Náua 2

Puyanawa TI Puyanawa 2

Noke Koi TI Campinas/Katukina 1

TI Gregório 1

Yawanawá TI Gregório 2

Huni Kuin Envira (TI Nova Olinda) 1



Breu 1

Jordão 2

Ta r a u a c á ( T I Pr a i a d o 
Carapanã)

1

Humaitá 1

Shanenawa TI Katukina Kaxinawa 2

Kuntanawa 1

Madija Kulina do Rio Envira 2


