EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PARTICIPANTES DOS CURSOS BÁSICOS DE FORMAÇÃO EM PNGATI DE
RORAIMA, RONDÔNIA, SUL DO AMAZONAS, BIOMA MATA ATLÂNTICA SUL-SUDESTE E NORDESTE,
MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO PARA O CURSO “FORMAR PARA FORMAR: PROCESSOS
PARTICIPATIVOS PARA FORMAÇÃO EM PNGATI”.

PROJETO FORMAR PNGATI: FORMAÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE
GESTÃO TERRITORIAL E AMBIENTAL DE TERRAS INDÍGENAS NA AMAZÔNIA
CURSO BÁSICO DE FORMAÇÃO EM PNGATI
Brasília, 15 de dezembro de 2014.
APRESENTAÇÃO
O IEB é uma associação civil brasileira sem fins econômicos, voltada para a capacitação e formação
de pessoas ligadas à conservação e à justiça socioambiental, tendo como eixos a formação técnica,
institucional e política. Os programas e projetos da instituição atendem a um público diverso de
atores sociais envolvidos com a sustentabilidade em suas diversas interfaces, dentre os quais
estão comunidades extrativistas, assentados, pequenos produtores rurais, povos indígenas,
profissionais e estudantes da área ambiental.
Desde 2008, o IEB tem realizado cursos de formação e eventos, como seminários, intercâmbios e
oficinas, em parceria com associações indígenas, organizações não governamentais e
universidades. No âmbito das ações voltadas ao fortalecimento de povos indígenas, o IEB
acompanhou de forma ativa a elaboração participativa da PNGATI, desde a elaboração do
documento base e discussões do Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), à preparação de
indígenas para as consultas regionais. Dentre os desafios reconhecidamente identificados para a
implementação da PNGATI está a qualificação de lideranças indígenas e de profissionais de
instituições públicas. A demanda por qualificação e formação de gestores públicos e indígenas
vem sendo colocada pelos próprios atores que compõem o arranjo institucional da política.
Procurando contribuir para a superação desse desafio, teve início, em outubro de 2012, o Projeto
“FORMAR PNGATI: Formação para a Implementação da Política Nacional de Gestão Territorial e
Ambiental de Terras Indígenas na Amazônia”. O componente 1 do projeto irá implementar em
Rondônia, Roraima e sul do Amazonas o Curso Básico de Formação em Política Nacional de Gestão
Territorial e Ambiental de Terras Indígenas – PNGATI, elaborado pela FUNAI, MMA e ICMBio, no
âmbito do Marco Orientador da Formação em PNGATI, que contou com apoio da GIZ e Projeto
GATI para sua formulação. O Formar PNGATI tem sido executado pelo IEB em parceria com a
FUNAI, MMA, ICMBio, COIAB, Projeto GATI e GIZ, contando para tanto com apoio da Fundação
Gordon e Betty Moore. O projeto possui o objetivo geral de qualificar gestores públicos –

especialmente da FUNAI, MMA e ICMBIO – e gestores indígenas para atuarem diretamente com
os processos de implementação da PNGATI.
É no âmbito do primeiro componente deste projeto que se situa o “Formar para Formar”, uma
ação complementar ao Curso Básico de Formação em Política Nacional de Gestão Territorial e
Ambiental de Terras Indígenas – PNGATI realizado em 3 regiões da Amazônia brasileira (Rondônia,
Roraima e Sul do Amazonas), com a participação de indígenas e não-indígenas. Nesse curso, a
discussão e os aprendizados envolverão um leque de instrumentos metodológicos necessários ao
engajamento dos alunos do Curso Básico na multiplicação dos saberes relacionados à PNGATI.
As turmas dos Cursos Básicos de Formação das regiões Bioma Mata Atlântica Sul-sudeste e
Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo serão contempladas neste edital, com o objetivo de
propiciar o diálogo e a troca de experiências com as turmas da Amazônia. Tal iniciativa está
apoiada a partir da cooperação estabelecida com a FUNAI pelo Termo de Cooperação Técnica
FUNAI/IEB nº 01 de 2014. Desta forma, ressaltamos a importância da multiplicação do
conhecimento nas diversas regiões do país a partir das diversas experiências em curso.
O presente Edital de Convocação vem divulgar as informações necessárias para os/as
candidatos/as ao Curso Formar para Formar: processos participativos para formação em PNGATI, a
ser realizado em Brasília/DF. O curso totaliza 120 horas/aulas a serem ministradas ao longo de 15
dias por meio de um único módulo intensivo, conforme objetivos descritos abaixo:
a) Objetivo Geral: Contribuir para a qualificação de gestores indígenas e não-indígenas, no que diz
respeito ao papel de multiplicadores no processo de formação para a implementação da PNGATI.
b) Objetivos específicos:
- Socializar informações e aprendizados obtidos nos Cursos Básicos de Formação em PNGATI
- Aprofundar conhecimentos acerca de metodologias participativas em processos formativos;
- Desenvolver habilidades em ferramentas e métodos participativos propícios à formação de
gestores indígenas e não-indígenas.
LOCAL E DATA
O curso será realizado em Brasília/DF, de 15 a 30 de março de 2015.
CALENDÁRIO DE COMPOSIÇÃO DA TURMA
 Até 31/01/2015 - Gestores indígenas e gestores públicos que participaram dos Cursos Básico
de Formação em PNGATI em Rondônia, Roraima, Sul do Amazonas, Bioma Mata Atlântica SulSudeste e Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo deverão manifestar interesse em participar,
indicados pelas organizações indígenas, pelas Coordenações Regionais da FUNAI e pelas
Coordenações Regionais do ICMBio. As indicações feitas pelas Coordenações Regionais da
FUNAI e do ICMBio deverão ser feitas em conformidade com acordos prévios com suas
respectivas sedes em Brasília.
 Até 10/02/2015 – Divulgação dos resultados.

VAGAS DISPONÍVEIS
Público total: 40 vagas
Turmas Rondônia, Roraima e Sul do Amazonas: 30 vagas
Turma Bioma Mata Atlântica Sul-Sudeste: 05 vagas
Turma Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo: 05 vagas
CRITÉRIOS DE INDICAÇÃO
Gestores Públicos







Interesse e envolvimento com o tema gestão territorial e ambiental de TIs
Compromisso com o movimento indígena
Envolvimento com o tema na sua atribuição institucional
Disponibilidade para participar de todo o módulo
Capacidade de multiplicação
Ter participado de pelo menos 4 módulos do Curso Básico de Formação em PNGATI na sua
região.

Gestores indígenas







Interesse/afinidade/envolvimento com o tema gestão territorial e ambiental de TIs
Compromisso com o movimento indígena
Envolvimento com o tema junto a seu povo
Disponibilidade para participar de todo o módulo
Capacidade de multiplicação
Ter participado de pelo menos 4 módulos do Curso Básico de Formação em PNGATI na sua
região.

Obs. Somente poderão participar alunos dos Cursos Básicos de Formação em PNGATI.
PROCESSO DE SELEÇÃO
A seleção dos candidatos será realizada por uma comissão composta pelo IEB, FUNAI, ICMBio e
MMA, levando em consideração os critérios de indicação, carta de intenção e a distribuição
regional de vagas.
Ao se candidatar, o gestor público ou indígena se compromete em participar do curso do início ao
fim. Por sua vez, as instituições que fizerem a indicação assumem o compromisso de: (1) colaborar
para a boa execução das atividades do(a)s participante(s) durante o curso; (2) monitorar o(a)s

participante(s) no desempenho dessas atividades; e (3) buscar meios para que o(a)s participante(s)
após o curso possam contribuir com ações em relação à gestão territorial e ambiental de TIs.
As despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação dos gestores indígenas serão arcadas
pelo projeto Formar PNGATI. As despesas dos gestores públicos correrão por conta de suas
instituições de origem.
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A INDICAÇÃO (modelos disponíveis nos Anexos)
O(A)s indicado(a)s deverão enviar os seguintes documentos organizados na seguinte ordem:
1. CARTA DE RECOMENDAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS, indicando o/a candidato/a para o
curso. Esta carta deve ser encaminhada apenas pelos/as candidatos/as indígenas.
2. CARTA DE RECOMENDAÇÃO da FUNAI ou ICMBio declarando que o/a indicado/a cumpre os
requisitos deste edital. Esta carta deve ser encaminhada apenas pelos/as servidores/as públicos.
3. CARTA DE INTENÇÃO escrita pelo/a indicado/a, descrevendo o seu interesse em fazer o Curso para
multiplicar os conhecimentos em PNGATI. Tanto os gestores indígenas quanto os servidores
públicos deverão encaminhar uma Carta de Intenção (formato livre, máximo de uma página);

As candidaturas das turmas de Rondônia, Roraima e Sul do Amazonas deverão ser
encaminhadas por e-mail ou pelo correio, conforme especificado abaixo:
Por correio:
Instituto Internacional de Educação do Brasil - IEB
SCLN 210 Bloco C salas 209/214 – Asa Norte, CEP: 70862-530, Brasília/DF
Por e-mail:
Ana Raquel de Oliveira (anaraquel@iieb.org.br)
Cleo Santos (cleo@iieb.org.br)
Marcela Menezes (marcela@iieb.org.br)

As candidaturas das turmas do Bioma Mata Atlântica Sul-Sudeste e do Nordeste, Minas Gerais e
Espírito Santo deverão ser encaminhadas por e-mail ou correio, conforme especificado abaixo:
Por correio:
Fundação Nacional do Índio (FUNAI)
Coordenação Geral de Gestão Ambiental (CGGAM)
Setor Bancário Sul, Quadra 02, Lote 14, Edifício Cleto Meireles
CEP: 70.070-120 – Brasília/DF
Por e-mail: coplam.cggam@funai.gov.br

Modelo de Carta de Recomendação das Organizações Indígenas

Local, data
Ao Instituto Internacional de Educação do Brasil/IEB

Nós, da Organização Indígena ___________________________ indicamos o/a candidato/a
_________________________________para participação no curso “FORMAR PARA FORMAR:
PROCESSOS PARTICIPATIVOS PARA FORMAÇÃO EM PNGATI”, que ocorrerá de 15 a 30 de março
de 2015 em Brasília/DF.

________________________________________
Assinatura do representante da Organização

Modelo de Carta de Recomendação dos servidores públicos

Local, data
Ao Instituto Internacional de Educação do Brasil/IEB

Nós, do órgão __________________________________ indicamos o/a servidor/a
__________________________________ para participação no curso “FORMAR PARA FORMAR:
PROCESSOS PARTICIPATIVOS PARA FORMAÇÃO EM PNGATI”, que ocorrerá de 15 a 30 de março
de 2015 em Brasília/DF.

______________________________
Assinatura do representante do órgão/Chefe imediato

