
RELATÓRIO DA COMISSÃO DOS CONSELHOS 

Composição da Comissão Portaria 932/2019 

Mônica Cidele da Cruz Docente Barra do Bugres 

Adailton Alves da Silva Docente Barra do Bugres 

Anderson Marques do Amaral Docente Reitoria 

Eder Geraldo de Oliveira PTES Barra do Bugres 

Suzilene Urupe Chue Discente Barra do Bugres 

 

Objetivo da Comissão: Elaborar proposta para atender a Proposição 1 do 

Eixo “Graduação” aprovada pelo 3º Congresso Universitário da Universidade 

do Estado de Mato Grosso-Unemat, bem como o relatório aprovado pelo 

CONSUNI, por meio da Resolução 021/2018-CONSUNI.  

Proposição 1 (Resolução 021/2018-CONSUNI): Fortalecer políticas públicas 

para formação de professores e profissionais indígenas. 

    Objetivos: 
1. Formar bachareis e licenciados indígenas em diversas áreas do 

conhecimento; 
2. Complementar a formação acadêmica nas áreas específicas; 
3. Consolidar a formação acadêmica, e fomentar a pesquisa no âmbito da 

Faculdade Indígena Intercultural; 
4. Otimizar as relações acadêmicas, o registro e os trâmites oficiais de 

documentos da Secretaria Acadêmica; 
5. Promover o ensino de línguas indígenas, da língua portuguesa e de 

línguas estrangeiras; 
6. Descrever e documentar as línguas indígenas de mato Grosso; 
7. Disponibilizar, em várias línguas indígenas, versões de textos clássicos 

referentes à legislação e direitos indígenas; 
8. Criar acervo da cultura material e imaterial dos povos indígenas de Mato 

Grosso; 
9. Assegurar a pesquisa bibliográfica em várias áreas do conhecimento 

aos acadêmicos indígenas. 

ESTRATÉGIA 
1. Buscar parcerias com a SEDUC (Secretaria de Educação de Mato 

Grosso, com as secretarias municipais, com o governo federal, com o 
MEC e outras IES); 
 

2. Criar mais vagas que atendam às demandas da Faculdade Indígena 
Intercultural (Docentes e Técnicos); 
 
 

3. Estabelecer novas áreas de oferta de cursos para indígenas, incluindo-
se bacharelados, formação tecnológica, pós-graduação lato e stricto 
sensu(profissionais). 

 



Relatório das atividades da Comissão 

 
O objetivo deste relatório é descrever as ações da Comissão constituída 

para elaborar a proposta de fortalecimento de  políticas públicas para formação 

de professores e profissionais indígenas, de acordo com a Resolução 021/2018 

– CONSUNI. Esta Comissão foi constituída e designada por ato institucional, 

por meio da Portaria 932/2019, de 26/03/2019.  

As ações pautaram-se, principalmente, em reuniões das quais 

participaram, além de membros da Comissão, gestores, docentes, discentes,  

técnicos e demais profissionais interessados e com experiências e 

conhecimentos acerca da proposição a ser elaborada, via plataforma Google 

Meet, por conta da pandemia da COVID 19. 

A partir das reuniões realizadas e do grupo de trabalho no Whatsapp e 

pelo Google Meet,  esta Comissão relata o que segue: 

Quanto à estratégia 01, está em tramitação a assinatura do Termo de 

Convênio/Cooperação  com a SEDUC para oferta de 90 vagas  para o curso de 

Licenciatura Intercultural e 30 vagas para o curso de Pedagogia Intercultural, 

no campus de Barra do Bugres-MT. Também está em andamento parceria, via 

Termo de Cooperação, Secretária de Estado de Saúde-SES  a oferta do curso 

de Enfermagem Intercultural (50 vagas)  no campus de Barra do Bugres-MT.  

Além dessas ações, ainda está em andamento o termo de Cooperação 

com a Prefeitura de Campinápolis-MT para a oferta dos cursos de Licenciatura 

em Pedagogia Intercultural (40 vagas)  e Licenciatura Intercultural (60 vagas), 

específicos para Xavante de Campinápolis-MT. (Aguardando assinatura do 

termo de Cooperação) 

Vale destacar que foram submetidos ao edital 2022 do PARFOR os 

cursos de Licenciatura Intercultural e Pedagogia Intercultural específicos para 

Xavante, a serem ofertados no município de Campinápolis-MT,  cujo resultado 

ainda não foi divulgado.  

Quanto à estratégia 02, foi discutida com a comissão a necessidade de 

se ampliar o numero de vagas tanto de nível técnico quanto docente para 

compor o quadro da Faindi, tendo em vista a oferta  de novos cursos 

vinculados à essa faculdade. 

Quanto à estratégia 03, Foram elaborados pela equipe pedagógica e 



aprovados pelos Conselhos da Universidade os novos PPCs de 04 anos para 

os cursos de Licenciatura Intercultural, com habilitação em três áreas de 

terminalidade, e também para o curso de Pedagogia Intercultural, a serem 

ofertados no campus de Barra do Bugres. Também foram elaborados e 

aprovados nos Conselhos da Universidade os PPCs dos cursos de Pedagogia 

Intercultural e Licenciatura Intercultural, específicos para Xavante, a serem 

ofertados no município de Campinápolis-MT, em 2023. 

Além das licenciaturas, também foi elaborado e aprovado nos Conselhos 

da Universidade  o PPC do curso de Enfermagem Intercultural(50 vagas) , com 

oferta prevista para 2023. 

Quanto à oferta de pós-graduação Stricto Sensu, está em funcionamento 

desde 2019, o primeiro Mestrado Profissional específico para professores 

indígenas, “Ensino em contexto Indígena Intercultural, vinculado à FAINDI, com 

duas linhas de pesquisa: Ensino, Docência e Interculturalidade e Ensino e 

Linguagens em Contexto Intercultural. 

Outras ações que já são realizadas pela Faculdade, como projetos de 

pesquisa e extensão também foram avaliadas pela comissão como 

fundamentais para a formação continuada dos egressos da Faindi. Nesse 

sentido a comissão apontou como necessária a continuidade dos projetos de 

pesquisa e extensão nas comunidades indígenas das quais fazem parte 

acadêmicos da Faculdade. Somada a essas ações, a oferta, por meio do 

Centro de Línguas Ameríndias, cursos de curta duração em línguas indígenas, 

cursos de proficiência em inglês, espanhol, e língua portuguesa. 

Outras ações a serem realizadas pela FAINDI, vinculadas ao Centro de 

Línguas Ameríndias-CLAM, são os projetos de pesquisa voltados para 

descrição e documentação de línguas indígenas, em comunidades indígenas 

de Mato Grosso, em parceria e colaboração com outras IES (nacionais e 

internacionais). 

A comissão também sugeriu a oferta cursos de formação tecnológica 

fora de sede, bem como, a realização de cursos de formação tecnológica, em 

parceria com o curso de Computação do campus de Barra do Bugres, para 

discentes da FAINDI. 

Vale destacar, ainda,  o projeto de extensão voltado à versão/tradução 



de de textos legais que abordam direitos humanos, justiça e educação da 

humanidade, incluindo os povos indígenas. Este projeto de extensão já foi 

desenvolvido com Xavante e será ampliado para outras comunidades 

indígenas de Mato Grosso. 

 
 

Barra do Bugres-MT, outubro de 2022. 

  

 

_________________________________ 

Profa. Dra. Mônica Cidele da Cruz 

Presidente da Comissão  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


