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 SÍNTESE DA  PROPOSTA PEDAGÓGICA 

O curso tem como objetivo formar e habilitar professores indígenas, com enfoque intercultural, 

para lecionar nas Escolas de Ensino Fundamental e de Ensino Médio, com áreas de concentração 

em LÍNGUA, ARTE e LITERATURA; CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA; CIÊNCIAS 

SOCIAIS E HUMANIDADES. 

Está dirigido para professores indígenas, que estão no exercício do Magistério nas escolas 

indígenas de suas aldeias e que ainda não tiveram a oportunidade de se qualificar para a profissão 

que exercem, através de um Curso Superior. 

Pretende formar educadores interculturais, comprometidos com sua comunidade indígena, que 

possam intervir em sua realidade de modo a transformá-la, tendo como eixo, a reflexão sobre a 

prática vivida, utilizando, para isto, os instrumentos culturais construídos no curso, através de um 

processo de pesquisa-ação. 

Está organizado em tempos/espaços diferenciados, dando ênfase e valorizando a experiência 

sócio-profissional dos educandos, com tempos de formação na UFMG e tempos no próprio espaço 

de atuação e vivência dos estudantes. A etapa de formação na universidade é denominada de 

“Etapa Intensiva”, e o período de formação que continua nas aldeias é chamado de “Etapa 

Intermediária” Tem a duração de cinco anos, constituído de 10 Etapas Intensivas e 09 Etapas 

Intermediárias. 

Irá conferir uma dupla habilitação aos egressos: 

• a habilitação de Professor do Ensino Fundamental. 

• a habilitação de professor de Ensino Médio, em uma das seguintes áreas de 
concentração: 

o LÍNGUA, ARTE e LITERATURA; 

o MATEMÁTICA e CIÊNCIAS DA NATUREZA 

o CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANIDADES. 

O currículo do curso está centrado na temática “o papel do educador indígena”, desenvolvida 

através de três eixos temáticos: Conhecimento Socioambiental, Múltiplas LInguagens e EScola e 

seus sujeitos. Estes eixos estruturam a abordagem dos conteúdos curriculares de natureza 

científico-cultural, assim como situam as diferentes atividades acadêmicas.  
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 O curso tem uma coordenação geral colegiada, composta por um professor da UFMG, escolhido 

entre o corpo docente e um representante do Movimento Indígena, escolhido entre os membros da 

Coordenação de Etnia das escolas indígenas de Minas Gerais.  Além da coordenação geral, o 

curso tem coordenadores de eixo, formando, assim, o Núcleo Docente Estruturante do Curso. O 

Colegiado está composto por representantes da coordenação, do Movimento Indígena, do corpo 

docente, do corpo discente e dos monitores.  

Trabalham no curso docentes da Faculdade de Educação, de outras Unidades da Universidade 

Federal de Minas Gerais, além de profissionais com reconhecida experiência em educação 

indígena. Para atender a necessidades específicas de conteúdos estão sendo convidados 

docentes indígenas de outras regiões. 

Durante sua formação, cada estudante vai poder optar por PERCURSOS ACADÊMICOS diversos, 

estruturados prevendo uma dupla articulação: 

o Com uma ÁREA DE CONHECIMENTO que permite ao estudante indígena se 

situar quanto à comunidade científica da qual virá a participar.  Aqui, as referências são 

as grandes áreas de conhecimento científico, sua história e sua dinâmica e a 

possibilidade do estudante indígena se inserir no contexto contemporâneo de produção 

do conhecimento científico.  

o Com os PROJETOS SOCIAIS de sua comunidade, onde as exigências de cada 

projeto vão configurar o eixo de articulação dos diferentes campos de conhecimento 

envolvidos na realização dos mesmos.  

A avaliação está pensada como um processo contínuo, dinâmico e investigativo, envolvendo 

alunos, professores e as comunidades indígenas. O grupo de professores se reune regularmente 

para avaliar o trabalho e o processo de formação dos alunos. Nestas reuniões, são traçadas 

propostas de ação para acompanhar estudantes com demandas específicas, possibilitando que 

todos continuem acompanhando o desenvolvimento do curso, sem a necessidade de rupturas do 

processo.  

Todos os estudantes estarão habilitados como professores do Ensino Fundamental. Para 

habilitarem-se como professores do Ensino Médio, deverão, durante o desenvolvimento do curso, 

escolher uma das seguintes áreas de formação: Língua, Arte e Literatura; Matemática e Ciências 

da Natureza; Ciências Sociais e Humanidades. A escolha vai significar uma maior 

dedicação, em termos de carga horária, aos conteúdos e atividades relacionados à área 
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 selecionada, sem se configurar, entretanto, no modelo ainda bastante utilizado nos cursos de 

Licenciatura, onde os primeiros anos são dedicados a disciplinas de um Núcleo Comum e o último 

ano à formação específica.  

Nesta proposta de currículo flexível, os estudantes vão construindo Percursos Acadêmicos 
diferenciados ao longo do Curso, sempre atendendo as exigências de carga horária para sua 

formação como Professor do Ensino Fundamental e Professor do ensino Médio, com uma área de 

concentração. 



 
 
 

7  

 

CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
 HISTÓRICO 

Uma educação escolar que contribua para que os povos indígenas conquistem o pleno 

desenvolvimento de suas culturas e de suas expressões é, agora, um direito garantido em lei. A 

Constituição assegura, além do direito ao uso da língua materna, os processos próprios de 

aprendizagem, possibilitando, assim, a escola indígena diferenciada, específica, bilíngüe e 

intercultural: "O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às 

comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de 

aprendizagem” 

Em 1993, concretizando os direitos conquistados na Constituição, o Ministério da Educação 

publica o documento intitulado “Diretrizes para a Política Nacional de Educação Escolar Indígena”, 

elaborado para servir de referência básica aos planos operacionais dos estados e municípios em 

relação à educação escolar indígena. Este documento retrata a principal mudança quanto ao 

caráter da legislação brasileira, que passa a reconhecer o direito à diferença e a proteger as 

organizações sociais, os costumes, as línguas, as crenças e as tradições próprias das populações 

indígenas: 

A educação escolar indígena deve ser intercultural e bilíngüe, específica e diferenciada. 

a) cada povo tem o direito constitucional de utilizar sua língua materna indígena na escola, isto é, 

no processo educativo oral e escrito, de todos os conteúdos curriculares, assim como no 

desenvolvimento e reelaboração dinâmica do conhecimento de sua língua; 

b) cada povo tem o direito de aprender na escola o português como segunda língua, em suas 

modalidades oral e escrita, em seus vários registros - formal, coloquial, etc. 

c) a língua materna de uma comunidade é parte integrante de sua cultura e, simultaneamente, o 

código com que se organiza e se mantém integrado todo o conhecimento acumulado ao longo das 

gerações, que assegura a vida de todos os indivíduos na comunidade. Novos conhecimentos são 

mais natural e efetivamente incorporados através da língua materna, inclusive o conhecimento de 

outras línguas. 

Para as sociedades indígenas, a preservação da identidade étnica significa a garantia da própria 

existência, e a escola passa a ser, nessa perspectiva, espaço positivo de sua reconstrução. Para 

que isto de fato ocorra, faz-se necessária a formação de recursos humanos indígenas, 

que assumam o papel de pesquisadores de suas próprias culturas. 
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 A Lei n° 9394/96 de Diretrizes e Bases, em seu Art. 78, também garante: 

Criação de programas integrados de ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar bilíngüe 

e intercultural aos povos indígenas, com os seguintes objetivos: 

I - proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas memórias 

históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas, a valorização de suas línguas e ciências; 

II - garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações e conhecimentos 

técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não indígenas. 

A mesma Lei de Diretrizes e Bases, em seu Art. 79, determina que a União apoiará técnica e 

financeiramente os sistemas de ensino no provimento da educação intercultural às comunidades 

indígenas, desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa, destacando ainda, em seu 

inciso 1°, que “os programas serão planejados com audiência das comunidades indígenas”. 

Desse modo, qualquer incentivo a esses programas servirá para pôr em prática um direito dos 

índios, assegurado pela Constituição: a participação ativa no planejamento de sistemas 

alternativos de educação, bem como na produção e divulgação de conhecimentos diferenciados – 

o que não deverá significar a exclusão dos indígenas do sistema educacional tradicional. 

Em 1995, lideranças indígenas pataxó, krenak, maxakali e xacriabá passaram a se reunir com 

professores da UFMG, agentes da FUNAI, antropólogos e funcionários da Secretaria de Estado da 

Educação de Minas Gerais, para que, neste estado, fossem garantidos os direitos constitucionais à 

educação escolar específica. A partir de então, a Secretaria da Educação, em parceria com os 

povos indígenas do estado de Minas Gerais e em convênio com a UFMG, o IEF (Instituto Estadual 

de Florestas) e a Administração Regional de Governador Valadares da FUNAI, vem 

desenvolvendo o Programa de Implantação de Escolas Indígenas de Minas Gerais (PIEI-MG), que 

se baseia na autonomia didática e no respeito à identidade cultural, promovendo uma ação 

continuada de pesquisa, estudo e produção. 

Os professores indígenas de Minas Gerais foram formados através do Curso de Formação de 

Professores Indígenas em nível de Magistério – que teve por princípio básico a construção teórica 

e conceitual conjunta, a partir da experimentação e da pesquisa, sempre com um sentido de 

processo em direção à criação coletiva. Desse processo participaram os professores indígenas e 

suas respectivas comunidades, professores e estudantes da UFMG, professores da rede pública e 

privada de ensino de Belo Horizonte. 
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 Um dos aspectos mais significativos desse projeto de educação escolar é garantir a autoria 

indígena, através do esforço para se imprimirem as marcas das diferentes tradições étnicas nos 

seus métodos pedagógicos. Os programas curriculares, os projetos pedagógicos centrados nos 

elementos Língua Indígena e Terra, as diferentes formas de organização escolar (em que tempos 

e espaços correspondem à lógica da aldeia e não à da cidade), o material didático (livros, cartilhas, 

jogos, vídeos, discos, cd-roms, feitos pelos próprios professores) e outros instrumentos 

pedagógicos (constantes reuniões com as respectivas comunidades; professores de língua e 

cultura indígenas contratados para atuar na escola, devido a sua representação política/espiritual e 

a sua sabedoria lingüística ou medicinal), tudo isso exemplifica uma prática que, na realidade, 

aponta um caminho para uma forma mais eficiente de conjugar as tradições orais de cada povo 

com as tradições escolares vigentes. 

Ao longo dos quatro anos de duração do curso de magistério indígena, uma metodologia baseada 

na pesquisa e na experiência a cada momento era repensada e reestruturada a partir de 

informações da prática didática dos cursistas, já contratados pelo estado e em exercício do 

magistério, mesmo antes de se formarem. Suas técnicas de ensino, suas conversas com as 

lideranças e com os velhos da aldeia, suas práticas escriturais, seus contatos interculturais (com 

os formadores, na maioria docentes da UFMG; com técnicos de órgãos públicos; com os colegas 

de outras etnias; com editores e jornalistas, etc.) são algumas das práticas novas que a criação da 

escola indígena transformou em laboratório do conhecimento sobre a interculturalidade e o 

plurilingüismo. 

Formou-se, em dezembro de 1999, a primeira turma do magistério, constituída de 66 (sessenta e 

seis) professores indígenas maxakali, pataxó, krenak e xacriabá. Em novembro de 2004, uma 

nova turma de 70 (setenta) se formou, aumentando, assim, para 136 o número de professores 

indígenas no estado de Minas Gerais. 

Os professores indígenas assim formados foram os que trouxeram à tona, em Minas Gerais,  a 

discussão sobre a abertura das universidades para suas comunidades. Isso porque a implantação 

de suas escolas específicas e diferenciadas proporcionou a eles uma experiência metodológica 

em direção à consolidação de um paradigma educacional inclusivo, o que indica a possibilidade de 

novas formas de conhecimento, válidas diante, por exemplo, da comunidade científica 

internacional. Esse sonho, para ser realizado, necessariamente, deverá ser incorporado pela 

Universidade. 
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 A partir de reuniões realizadas no último módulo do1º Curso de Magistério do PIEIMG, no Parque 

Estadual do Rio Doce, em julho de 1999, em que ficaram explícitos o desejo e a necessidade da 

continuidade de estudos dos professores em formação, os professores formadores Kleber Gesteira 

e Matos, Marcia Spyer, Maria Inês de Almeida e Sônia Queiroz se encarregaram de trazer para a 

UFMG a demanda dos indígenas pelo ensino de nível superior. 

Essa demanda foi levada à Reitoria, naquele momento representada pela então Vice-Reitora, 

Profa. Dra. Ana Lúcia Almeida Gazzola. Imediatamente, foi proposta a elaboração de um projeto 

para criação de um curso experimental, específico e diferenciado, à distância, que poderia 

concorrer a um financiamento do Fundo FUNDEP. 

No ano de 2001, na UFMG, iniciou-se, portanto, um processo de negociações visando a atender 

às demandas por formação universitária dos indígenas nas diversas áreas de interesse, apontadas 

nas freqüentes conversas com os professores formados pelo PIEIMG: saúde, direito, educação, 

artes, meio ambiente, turismo, antropologia, administração, matemática, lingüística, geografia, 

saneamento, arquitetura. Um momento importante desse processo foi a realização de um 

seminário na FALE. 

Neste Seminário, em 22 de março de 2001, houve um encontro de representantes dos professores 

indígenas krenak, maxakali, xacriabá e pataxó com representantes da Secretaria de Educação e 

da UFMG – dentre os quais o então Pró-Reitor de Graduação, Prof. Dr. Nagib Cotrin Árabe –, em 

que foram explicitadas e discutidas as demandas que orientariam o início das negociações. Uma 

sessão foi dedicada à exposição do pensamento de cada sociedade indígena sobre o ensino 

universitário; outra, à descrição do sistema de ensino de graduação na UFMG; numa terceira, foi 

apresentada uma síntese das experiências brasileiras com o ensino universitário indígena.  

Considerou-se, a partir de então, de fundamental importância a construção processual de um 

programa institucional da UFMG para as populações indígenas, para não se correr o risco de 

perder a oportunidade de criar algo novo: uma educação que fosse fruto das parcerias 

estabelecidas com os sujeitos interessados e com os professores formadores. Foi considerada a 

demanda pela busca de autonomia por parte das sociedades indígenas. 

A discussão sobre a possibilidade de se acolherem os indígenas na universidade entusiasmou e 

ocupou professores e alunos da UFMG, de algumas unidades acadêmicas em que se situam 

áreas de interesse apontadas pelas comunidades indígenas. Na formação continuada dos 

professores recém-formados e em exercício, nas reuniões de coordenação geral e de 

coordenação de etnia do PIEIMG, em fóruns amplos como o Congresso pela Qualidade 
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 da Educação, no MEC, em outubro de 2001, nos módulos do II curso de Magistério no Parque do 

Rio Doce, essa discussão tornou-se constante. 

Derivada do projeto integrado de pesquisa Educação Ex-cêntrica: processos de produção 

simbólica coletivos e novas redes de conhecimento, sob a coordenação das Profas. Regina Mota 

(FAFICH), Ana Gomes (FAE) e Maria Inês de Almeida (FALE), foi elaborada a proposta para 

criação de um curso de graduação à distância para os professores indígenas. A proposta 

Intercultural e multilíngüe: formação universitária para os índios na UFMG foi apresentada à 

ProGrad, recebeu parecer favorável na Câmara de Graduação, porém não chegou a ser 

examinada pelo CEPE. 

Diante das aparentes dificuldades para a abertura de cursos de graduação na UFMG para os 

indígenas, apontadas em seminário realizado pela SEEMG – Secretaria de Estado da Educação 

de Minas Gerais – em outubro de 2001, as lideranças e professores indígenas presentes tomaram 

para si a responsabilidade de explicitar pessoalmente para o Reitor, eles próprios, a questão de 

suas necessidades de formação universitária, de inclusão de seus estudantes em cursos de 

graduação. 

O momento histórico em que se deu o encontro entre o então Reitor – Prof. Dr. Francisco César de 

Sá Barreto, seus Pró-Reitores de Extensão e de Graduação, três lideranças indígenas – Waldemar 

Adilson, José Terêncio Bráz, José Nunes de Oliveira – e alguns professores da UFMG, no dia 23 

de outubro de 2001, selou o compromisso de que daí em diante haveria um esforço conjunto para 

o envolvimento efetivo da UFMG com as populações indígenas. 

Desses primeiros encontros, surgiram as propostas que foram, algum tempo depois, retomadas: 1- 

formatação de uma Proposta de Programa de Extensão, integrando as diferentes ações 

direcionadas às populações indígenas mineiras, já em andamento na UFMG, com  novas ações 

propostas a partir da demanda por ensino superior; 2- encaminhamento de proposta de programa 

de extensão para o trâmite institucional necessário – aprovação na Congregação da Unidade e 

Câmara de Extensão – dentro dos prazos estabelecidos; 4- encaminhamento às aldeias, pelos 

coordenadores de etnias do PIEIMG, de uma ficha de inscrição de candidatos ao ensino superior, 

visando a um primeiro diagnóstico sobre a demanda dos indígenas; 5- análise da fichas pelos 

coordenadores de etnia e pelos professores da UFMG; 6- contatos institucionais e 

interinstitucionais para a concretização das ações propostas no Programa apresentado à ProEx.  

Em 26 de dezembro de 2001, a Reitora em exercício designou uma comissão para 

“colher subsídios e coordenar iniciativas para a criação de um programa institucional da 
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 UFMG para as populações indígenas”, formada por professores de diversas unidades . Em julho 

de 2002, a Comissão encaminha seu relatório propondo várias possibilidades de inserção dos 

povos indígenas na UFMG, com uma proposta voltada para a formação de professores indígenas: 

o Veredas Cultural1, em parceria com a SSE/MG que, por problemas internos da Secretaria não foi 

viabilizado. 

Os anos de 2003 e 2004 foram ricos em debates e discussões sobre o Ensino Superior Indígena, 

construindo, assim, um caminho para a implantação de cursos de Ensino Superior para os povos 

indígenas e especificamente para os professores indígenas como o que acontece na Universidade 

de Mato Grosso- UNEMAT. 

Dois encontros ocorridos neste ano de 2004 - o Seminário “Desafios para uma educação Superior 

para os povos Indígenas”, realizado em Brasília coordenado pelo LACED/Museu Nacional, e a 1ª 

Conferência Internacional sobre Ensino Superior Indígena, realizado em Barra do Bugres-MT e 

coordenado pela UNEMAT – reforçaram a importância e a urgente necessidade de se criar canais 

de acessos à Universidade para as populações indígenas do Brasil. 

Fruto de toda esta luta, em 2004, o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação 

Superior – SESu e da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade – SECAD, 

torna público, pelo Edital no 5/2005/SESu/SECAD-MEC, o Programa de Formação Superior e 

Licenciaturas Indígenas – PROLIND. 

No mesmo ano, na UFMG, foi elaborado o projeto “Formação Intercultural para educadores 

indígenas – FIEI – a partir de discussões e reuniões no âmbito do PIEI. Após sua elaboração, foi 

amplamente discutido e aprovado no III Fórum de Formadores de Professores Indígenas realizado 

no dia 26 de outubro de 2004 na Faculdade de Educação da UFMG, que contou com a presença 

dos representantes do Movimento Indígena de Minas Gerais, da equipe de formadores do 

Programa de Implantação das escolas indígenas de Minas Gerais – PIEI/MG, de representantes 

da Secretaria Estadual de Educação de Minas gerais, da  FUNAI e do MEC, através da Secretaria 

de educação continuada, alfabetização e diversidade (SECAD). 

Assim, o projeto aqui apresentado significa um importante passo para consolidar as relações de 

parceria que a UFMG vem construindo junto ao Movimento Indígena de Minas Gerais, no sentido 

de garantir o direito da população indígena à educação, inclusive à universidade pública e gratuita. 

 

                                                
1 Ver o relatório na íntegra no site: www.letras.ufmg.br/bay 
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 A APROVAÇÃO DO CURSO NO ÂMBITO DA UFMG 

O projeto, elaborado com a participação dos professores indígenas e aprovado por eles, foi 

encaminhado à Congregação da FAE/UFMG, aprovado em 06/12/2004 e encaminhado para a 

Câmara de Graduação.  

No dia 17/02/2005, o projeto é encaminhado ao Setor Acadêmico para proceder à análise 

subsidiária da Câmara de Graduação, que aponta algumas lacunas e inconsistências, 

apresentadas e discutidas com a equipe de coordenação do projeto em 25/02/2005. 

No dia 11/03/2005, o projeto, já com as incorporações propostas pelo setor acadêmico da 

PROGRAD, é reapresentado à PROGRAD, para apreciação e em 31/03/2005 é encaminhado a 

um parecerista.  

Em 02/06/2005, o projeto é submetido à Câmara de Graduação, que solicita informações sobre 

encargos docentes, delimitação do público alvo, identificação do título a ser conferido aos 

egressos do Curso.  

Buscando esclarecer os pontos levantados, houve uma sessão da Câmara de Graduação com a 

presença da coordenação do Curso. Depois dos esclarecimentos feitos, o projeto é novamente 

encaminhado à relatora e aprovado pela Câmara de Graduação em 07/06/2005. 

Em junho de 2005, o projeto foi aprovado no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão -CEPE- e 

em setembro, o projeto foi aprovado no Conselho Universitário. 

Analisando os pareceres e as atas das reuniões da PROGRAD e CEPE, bem como as 

observações feita pelos docentes participantes destas instâncias, podemos perceber que houve 

uma certa unanimidade no que se referiu à aprovação deste curso dentro da UFMG. 

Em todas as instâncias, houve uma unanimidade no sentido de valorizar e destacar a importância 

do curso para a UFMG. Esta importância pode ser constatada a partir dos relatórios dos 

pareceristas e das atas das reuniões realizadas para a aprovação do projeto: 

O prof. Edison José Correa comentou que a Pró-Reitoria de Extensão firmou 

recentemente um contrato de parceria com a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, 

para incrementar as atividades de extensão da UFMG na área de saúde no Projeto 

Xacriabá. Esclareceu que a citada parceria visa a implementar novas ações voltadas à 

saúde da população indígena, às quais se integra o Internato Rural dos cursos 

de Medicina, Enfermagem e Odontologia. Declarou acreditar que a criação do 
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 curso de Educação Básica Indígena: Formação Intercultural de Professor é uma 

oportunidade ímpar para que a instituição possa ampliar seus projetos na região.  (...) 

Considerou avançado o projeto de criação do curso, tanto técnica como academicamente, 

e com perfeita integração entre o ensino, pesquisa e extensão (extrato da ata da reunião 

extraordinária do Conselho de Ensino, pesquisa e Extensão, realizada em 30/06/2005 -nº 

219) 

Um aspecto positivo bastante destacado nos pareceres dos relatores diz respeito ao caráter 

inovador da proposta. O parecer  da Congregação da FAE destaca  este caráter inovador e sua 

importância para Faculdade de Educação: 

Em termos curriculares, vale registrar que o projeto curricular do curso é inovador, aberto 

e tem como base as experiências, vivências e demandas dos indígenas. Incorpora muitas 

das contribuições das teorias críticas do currículo, dos estudos culturais e do 

multiculturalismo crítico ao propor um currículo organizado por eixos, que tem como base 

as culturas dos indígenas e com um percurso aberto para que os/as alunos/as escolham o 

que querem cursar e o enfoque que darão ao curso. A proposta representa uma boa 

oportunidade para a faculdade de educação implementar um projeto de curso superior de 

formação de professores que experimenta solucionar muitos dos problemas vivenciados 

hoje nos cursos de formação docente no Brasil: organização curricular rígida, pouca ou 

nenhuma flexibilidade no uso do tempo e do espaço, formação docente por disciplinas (por 

meio das diferentes licenciaturas) com pouca ênfase nas questões pedagógicas e 

educacionais mais amplas, separação entre teoria e prática,etc. Sua implementação, por 

certo, representará para a faculdade de Educação mais um espaço diferenciado de 

ensino, pesquisa, trocas e de produção de materiais didáticos alternativos. (parecer da  

prof, Marlucy Alves Paraiso, aprovado pela  Congregação da FAE em 03/12/2004) 

Este mesmo aspecto inovador é destacado no parecer da Câmara de Graduação: 

É um projeto inovador que apresenta vários pontos positivos que se destacam. Entre eles, 

é importante destacar seus objetivos. Evidencia-se uma preocupação com o trato dos 

conceitos, valores, fatos, questões e desafios indígenas. (...) Outro ponto significativo é 

que sua dinâmica favorece a uma formação processual, marcada pela articulação de 

saberes e vivências acadêmicas em diálogo com as experiências na escola e na 

comunidade que o estudante esteja inserido. As “Práticas de Ensino”, rompendo 

a dicotomia entre teoria e prática e com os paradigmas que fazem aquela se 
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 anteceder a esta, promovem uma interação teórico-prática. (parecer de Delaine Cafieiro 

Bicalho, aprovado pela Câmara de Graduação em 07/06/2005 e modificado em reunião de 

23/06/2005). 

Um outro aspecto a ser destacado diz respeito à importância do projeto como instrumento de uma 

política de  inclusão social, em consonância com o Plano de desenvolvimento Institucional da 

UFMG: 

É o que revelam os pareceres: 

Para a UFMG, pode representar um importante passo para o fortalecimento das relações 

de parcerias com o Movimento Indígena de Minas Gerais e para a consolidação do seu 

compromisso político com a educação da população brasileira e mineira”. (parecer da  

prof, Marlucy Alves Paraiso, aprovado pela  Congregação da FAE em 03/12/2004) 

A proposta  incorpora uma dimensão crítica e de consciência de diálogo da cultura 

indígena com as demais culturas, numa interação local x global, que reconheça as 

relações nos contextos macro e micro. A proposta de curso mostra, assim, concorrer 

favoravelmente para a inclusão social dessas populações. Essa perspectiva articuladora e 

dialógica pode ser percebida nos “Laboratórios Interculturais”, que representarão um 

espaço de diálogo intercultural, caracterizado, sobretudo pelas passagens, mediações e 

processos tradutórios. Previsto desta forma, o curso evita a possibilidade de um 

tratamento monofocal, que pode levar à hipertrofia dos temas identificados com a cultura 

indígena desarticulado do mundo global. (...) A proposta do curso é interessante, porque 

vem responder a uma demanda imposta por um grupo que faz parte das minorias da 

sociedade. (parecer de Delaine Cafieiro Bicalho, aprovado pela Câmara de Graduação em 

07/06/2005 e modificado em reunião de 23/06/2005). 

Juntamente com o reconhecimento da importância do curso, o parecer aponta alguns desafios 

desta experiência para a UFMG, afirmando que o projeto: 

apresenta caráter de exeqüibilidade, porém coloca-se como um desafio para a UFMG. 

Existe, na Universidade, competência instalada para atender a esta demanda: há 

profissionais competentes e experiência acumulada. Todavia é necessário adequar a 

estrutura da Universidade para acolher a proposta tal como está prevista. (parecer de 

Delaine Cafieiro Bicalho, aprovado pela Câmara de Graduação em 07/06/2005 e 

modificado em reunião de 23/06/2005). 
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 Entretanto, o próprio parecer destaca que “é preciso ser flexível o bastante para não deixar que um 

impedimento de ordem estrutural se sobreponha a uma necessidade real demandada pela 

sociedade brasileira”. 

Entre os desafios, o parecer destaca dois aspectos importantes. O primeiro se relaciona à gestão 

do curso, já que, segundo o Parecer, “por sua abrangência, o curso não poderia vincular-se a 

nenhum dos colegiados já existentes na Universidade”. Propõe, então: 

a criação de um Colegiado Especial Geral para o curso em tela, responsável pela gestão 

acadêmica, vinculada à Faculdade de Educação, sem gratificação, com a composição a 

ser discutida e proposta pela Congregação da Unidade, observadas as Normas 

Estatutárias e Regimentais da UFMG. (parecer de Delaine Cafieiro Bicalho, aprovado pela 

Câmara de Graduação em 07/06/2005 e modificado em reunião de 23/06/2005). 

Outro aspecto ressaltado no parecer diz respeito à documentação e registro dos estudantes. Neste 

sentido, o Parecer destaca que: 

Quanto ao registro e controle acadêmico, (cf. Aponta o Setor Acadêmico) é oportuno 

observar que a proposta, por seu caráter inovador e por destacar uma realidade 

diferenciada daquela que se tem no ambiente social urbano, não se compatibiliza com o 

sistema acadêmico disponível na UFMG, fato que suscitará a consideração de alternativas 

para o atendimento diferenciado também quanto a esse aspecto. (parecer de Delaine 

Cafieiro Bicalho, aprovado pela Câmara de Graduação em 07/06/2005 e modificado em 

reunião de 23/06/2005). 
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 OBJETIVOS  

• Formar e habilitar professores indígenas, com enfoque intercultural, para lecionar nas 

Escolas de Ensino Fundamental e de Ensino Médio, com áreas de concentração em 

LÍNGUAS, ARTES e LITERATURAS; MATEMÁTICA; CIÊNCIAS DA NATUREZA; 

CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANIDADES. 

• Ampliar a compreensão crítica da realidade em diferentes contextos (local, regional, 

nacional, internacional) e a capacidade de atuação sobre ela.   

• Propiciar a apropriação crítica de instrumentos culturais e recursos tecnológicos nos 

diversos âmbitos da vida sócio-cultural, relativos a diferentes tradições culturais.                                                                                                                              

• Propiciar a formação profissional de educadores, capazes de pensar e criar instrumentos e 

processos próprios e adequados de conhecimento e de transformação da realidade em 

suas aldeias  

• Capacitar os professores indígenas para serem administradores e gestores (de seus) dos 

processos educativos escolarizados. 

• Fortalecer os processos interativos entre as escolas indígenas, suas comunidades e a 

sociedade em geral, desencadeando projetos sociais e ações integradas nos calendários 

naturais e sociais dos espaços em que as escolas estão situadas.             

• Contribuir, a partir do curso, para a construçñao de um sistema de ensino para as escolas 

indígenas de Minas Gerais, através da elaboração de propostas curriculares, materiais 

didáticos, sistemas de avaliação e calendários escolares adequados às necessidades e 

aos interesses de cada povo indígena. 

PÚBLICO E PERFIL DO PROFESSIONAL QUE SE QUER FORMAR  

O curso está dirigido para professores indígenas que estão no exercício do Magistério nas escolas 

indígenas de suas aldeias e que ainda não tiveram a oportunidade de se qualificar para a profissão 

que exercem, através de um Curso Superior. 

Pretende formar educadores reflexivos, comprometidos com sua comunidade indígena, que 

possam intervir em sua realidade de modo a transformá-la, tendo como eixo a reflexão sobre a 

prática vivida, utilizando, para isto, os instrumentos culturais construídos no curso, 

através de um processo de pesquisa-ação. 
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 Alguns princípios norteiam a formação dos estudantes: 

• A escola indígena deve ser diferenciada e específica, além de intercultural e bilingüe 

• A aprendizagem funda-se em um processo contínuo e global que avança em função das 

experiências vivenciadas pelos sujeitos em seu contexto sócio-histórico, sendo o 

etnoconhecimento o pressuposto metodológico que retrata esta concepção de 

aprendizagem. 

• A experiência escolar é um tempo de vivência cultural e espaço de produção coletiva 

CERTIFICAÇÃO  

O curso proporcionará uma formação que combina os saberes das Ciências Humanas e Sociais, 

Letras e Artes, Matemática e Ciências com os conhecimentos sobre a educação e os processos 

próprios de desenvolvimento e aprendizagem  dos povos indígenas.  

Irá conferir uma dupla habilitação aos egressos:  

a habilitação de Professor do Ensino Fundamental. 

a habilitação de professor de Ensino Médio, em uma das seguintes áreas de concentração: 

LÍNGUAS, ARTES e LITERATURAS;  

MATEMÁTICA e CIÊNCIAS DA NATUREZA 

CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANIDADES. 

Tal habilitação está em consonância com a proposta do Parecer 9/20012 (CNE/CP) do Conselho 

Nacional de Educação, que fundamenta a resolução que institui as “Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica” quando coloca que uma das 

questões a serem enfrentadas na formação de professores diz respeito exatamente à 

“segmentação da formação de professores e descontinuidade na formação dos alunos da 

educação básica” (...) A desarticulação na formação dos professores que atuam em diferentes 

níveis reproduz e contribui para a dispersão na prática desses profissionais e portanto, certamente 

repercute na trajetória escolar dos alunos da educação básica. A busca de um projeto  para a 

educação básica que articule as suas diferentes etapas implica que a formação de seus 

professores tenha como base uma proposta integrada”(p.17). 

                                                
2 Texto completo do Parecer em anexo 
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 O parecer indica ainda a necessidade de superação de deficiências bem conhecidas de algumas 

propostas formativas: “Os cursos de formação de professores para atuação multidisciplinar, 

geralmente caracterizam-se por tratar superficialmente (ou mesmo não tratar) os conhecimentos 

sobre os objetos de ensino com os quais o professor virá a trabalhar. Não instigam o diálogo com 

a produção contínua do conhecimento e oferecem poucas oportunidades de reinterpretá-los para 

os contextos escolares no qual atuam. Enquanto isso, nos demais cursos de licenciatura, que 

formam especialistas por área de conhecimento ou disciplina, é freqüente colocar-se o foco quase 

que exclusivamente nos conteúdos específicos das áreas em detrimento de um trabalho mais 

aprofundado sobre os conteúdos que serão desenvolvidos no ensino fundamental e médio” (p.21).  

PROCESSO DE SELEÇÃO  

O momento de seleção é muito importante no Curso, se constituindo como um primeiro momento 

de conhecimento da realidade dos estudantes, de seus objetivos, de seus interesses e seus 

conhecimentos prévios. A seleção, realizada na e pela Faculdade de Educação, é composta por: 

MEMORIAL, onde o candidato irá relatar sua experiência educacional (como estudante e como 

professor, quando for o caso), e explicitar os motivos de estar querendo fazer o curso. 

ATIVIDADES DE LEITURA E ESCRITA, de modo que se possa aferir a competência em leitura e 

escrita e detectar as necessidades de instrumentalização. 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA COMUNIDADE INDÍGENA, indicando o candidato e 

justificando o motivo desta indicação. 

ENTREVISTA, em que o candidato deverá expressar suas idéias e concepções sobre questões 

relativas à educação em geral, à educação indígena, à educação escolar, às relações interculturais 

e à formação universitária.   
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 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

O currículo do curso será organizado através de EIXOS TEMÁTICOS que irão estruturar a 

abordagem dos conteúdos curriculares de natureza científico-cultural, assim como irão situar as 

diferentes atividades acadêmicas: a Prática de Ensino, os Estágios Supervisionados, os Projetos 

de Pesquisa e de Produção de Material Didático, os Laboratórios Interculturais. 

Os EIXOS TEMÁTICOS são organizados tendo como referência os Projetos Sociais mais  

demandados pelos Movimentos Indígena. Assim, o eixo curricular do curso se centra na temática 

SER EDUCADOR INDÍGENA, desenvolvida através de três Eixos Temáticos: A REALIDADE 

SÓCIO-AMBIENTAL, A ESCOLA INDÍGENA E SEUS SUJEITOS, AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS. 

Os projetos sociais irão compor os percursos acadêmicos dos estudantes,  definidos a partir das 

principais demandas das comunidades indígenas, levantadas no decorrer do curso, através dos 

projetos de pesquisa e intervenção. 

Os conteúdos curriculares de natureza científico-cultural serão organizados através das seguintes 

áreas de conhecimento:  

• Línguas, literatura e Artes 

• Ciências da Natureza  e Matemática 

• Ciências Sociais e Humanidades 

AS PRÁTICAS DE ENSINO  
As práticas de ensino têm como eixo a reflexão das experiência nas escolas indígenas, além da 

observação e análise de experiências em outras escolas, visando um confronto e interação entre 

distintos projetos pedagógicos.  

Esta proposta procura romper com um modelo de formação bastante sedimentado em nossa 

cultura escolar: o de que a teoria precede e ilumina a prática, considerada como momento onde o 

estudante vai aplicar tudo o que aprendeu no curso, numa clara divisão entre teoria e prática, entre 

pensamento e ação. Podem se configurar como: 

• Práticas de Observação: realizadas principalmente no primeiro ano do curso, onde os 

estudantes irão construir um olhar sensível sobre a realidade escolar, uma realidade que 

não deve limitar-se à sala de aula e sim à escola como um todo. O estudo do 

sistema educativo, a análise  da relação entre a escola e a comunidade onde 
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 está inserida, a observação da vida escolar são algumas das atividades práticas a serem 

desenvolvidas neste momento. 

• Práticas de investigação-ação: terão como objetivo investigar aspectos da prática, tendo 

como base tanto o conhecimento adquirido nos debates dos módulos de aprendizagem 

como nas práticas realizadas no ano anterior. Nesta etapa, os estudantes irão também 

estruturar propostas de ação para dar respostas aos problemas detectados.  

• Práticas de intervenção: irão formar parte do projeto de final de curso, onde os cursistas  

vão estar colocando em jogo o que aprenderam durante seu processo de formação, 

desenvolvendo projetos educativos em suas respectivas comunidades e engajando-se nos 

ali  já existentes. 

OS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS  
Os estágios supervisionados são realizados preferencialmente nas escolas indígenas, sendo 

aberta a possibilidade de estagiar em outros projetos educativos afins, para troca de experiência 

(escolas família agrícola, escolas dos acampamentos e assentamentos, escolas do campo…). A 

idéia de estágio supervisionado tem um caráter diferenciado daquele normalmente estabelecido 

nos cursos de Licenciatura. Como a maioria dos estudantes já é professor das escolas indígenas, 

esse estágio não terá apenas a dimensão da preparação para a prática, constituindo-se também 

em um instrumento de formação em serviço. O estágio tem como foco central a reflexão da prática 

pedagógica, incidindo sobre todos os aspectos da vida cotidiana da escola. 

A partir do exercício de refletir sobre a prática de ser professor indígena, o estágio está 

possibilitando a construção de uma pedagogia indígena, com características próprias e adequadas 

à educação dos povos indígenas. Para um melhor registro e acompanhamento desse processo, 

propõe-se que cada cursista tenha um caderno,  seu  “Diário”, onde irá contar/descrever/analisar a 

sua experiência como professor no período de estágio. Também são componentes curriculares: 

OS PROJETOS DE PESQUISA  
Os projetos de pesquisa são realizados ao longo do curso, com temáticas definidas por cada 

estudante ou grupo de estudantes e com o acompanhamento de um professor  orientador. 

Partindo dos projetos Sociais em andamento em suas comunidades e das questões apontadas e 

discutidas nos Módulos, os estudantes desenvolvem projetos de pesquisa e intervenção junto aos 

seus alunos e à comunidade indígena em geral. Esses projetos, tornando-se complexos, 

podem se desenvolver como monografias e/ou material pedagógico, com possibilidade 
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 de publicação e de apresentação dos resultados em seminários. Cada estudante terá o apoio e 

orientação de um professor , membro do corpo docente das unidades acadêmicas envolvidas com 

o curso. 

Tendo como perspectiva a construção de uma escola indígena diferenciada, serão construídos 

materiais didáticos adequados a essa escola, que retratem sua realidade específica. O curso de 

formação se configurará como espaço de produção desse material, sendo os estudantes seus 

autores e divulgadores.  

Haverá, assim, um investimento na produção de material, construído pelos estudantes nas etapas 

intermediárias, e socializado e analisado nas etapas intensivas ou em momentos de encontros 

específicos para isso. Toda a produção de material didático e de pesquisa dos estudantes e dos 

professores ao longo do curso vai também compor um banco de dados, para a utilização e 

disseminação de informações e produções para as comunidades indígenas, estudiosos, 

pesquisadores da questão e demais interessados.  

OS LABORATÓRIOS INTERCULTURAIS  
Nos laboratórios interculturais, grupos de estudantes indígenas se reunem com outros estudantes 

e docentes da UFMG para o desenvolvimento pesquisas, de intervenção e produção de material 

sobre temáticas diversas. Desta forma, cada grupo de estudante está integrando, como estudante, 

os grupos de pesquisa e extensão da UFMG. É possível também que alguns Laboratórios 

Interculturais sejam desenvolvidos nas áreas indígenas, dependendo da organização dos grupos 

de pesquisa e extensão.Os membros das comunidades indígenas detentores dos chamados 

conhecimentos tradicionais são convidados a participar destes Laboratórios Interculturais, criando, 

assim, um envlvimento de todos num diálogo intercultural, caracterizado sobretudo pelas 

passagens, mediações e processos tradutórios. 

AS OFICINAS E AS ATIVIDADES CULTURAIS  
As oficinas e atividades culturais são momentos de inserção dos estudantes no espaço da cidade, 

participando de atividades culturais como ir a teatros, a cinemas e concertos. Também será 

momento para entrar em contato com os grupos e organizações da cidade, criando assim espaços 

de troca e interação entre o Movimento Indígena e os Movimentos Sociais  e Culturais da Cidade. 

OS PERCURSOS ACADÊMICOS 
Durante sua formação, cada estudante vai  poder optar por PERCURSOS ACADÊMICOS 
diversos, que serão estruturados prevendo uma dupla articulação: 
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 Com uma ÁREA DE CONHECIMENTO que permite ao estudante indígena se situar quanto à 

comunidade científica da qual virá a participar (com a possibilidade de participação em eventos 

como ANPED, ANPOCS, ABA, etc, como parte do percurso formativo e de inserção na 

comunidade científica).  Aqui, a referência são as grandes áreas de conhecimento científico, sua 

história e sua dinâmica e a possibilidade do estudante indígena se inserir no contexto 

contemporâneo de produção do conhecimento científico, no qual a visão canônica de ciência tem 

sido muito debatida e criticada em função das  suas limitações enquanto única forma de 

conhecimento. Nesse âmbito, uma interação mais atenta entre conhecimento científico e 

conhecimento da experiência deve ser tematizada, de forma a colocar em questão a supremacia 

antes atribuída à ciência, como única forma válida de conhecimento, dando ênfase nas diferentes 

formas e tradições de conhecimento nos diferentes sistemas de pensamento e, dentre estes, no 

pensamento ameríndio. Dentro de cada campo de conhecimento é possível delinear percursos 

específicos (por exemplo, com maior ênfase na História, ou na Física, ou na Matemática, etc.) , 

porém sempre buscando superar a formação excessivamente especializada e restrita a cada 

disciplina. 

Com os PROJETOS SOCIAIS de sua comunidade, onde as exigências de cada projeto vão 

configurar o eixo de articulação dos diferentes campos de conhecimento envolvidos na realização 

dos mesmos. Nesse sentido, assim como acontece nos projetos de extensão universitária, serão 

chamados a trabalhar em conjunto, estudantes indígenas de diferentes áreas de formação, de 

forma a atender à demanda de atuação  de cada Projeto Social nos quais se encontram 

envolvidos. Essa mesma lógica de articulação dos campos de conhecimento  e Projetos Sociais irá 

orientar a realização de algumas das atividades de Prática de Ensino e Estágio, de modo que 

também nesses momentos a atuação do estudante indígena seja caracterizada pela interação 

entre a sua atividade enquanto estuante e docente e as ações/iniciativas enquanto membro da sua 

comunidade.  

AS ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO 
Para habilitarem-se como professores do Ensino Médio, os estudantes deverão escolher uma  das 

seguintes ÁREAS DE CONCENTRAÇÃÇÃO: Línguas, Artes e Literaturas; Matemática e Ciências  

da Natureza; Ciências Sociais e Humanidades.  

A escolha vai significar uma maior dedicação, em termos de carga horária, aos conteúdos e 
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 atividades relacionados à área selecionada, sem se configurar, entretanto, no modelo ainda 

bastante utilizado nos cursos de Licenciatura, onde os primeiros anos são dedicados a disciplinas 

de um Núcleo Comum e o último ano à formação específica.  

Nesta proposta de currículo flexível, os estudantes vão construindo PERCURSOS ACADÊMICOS 

DIFERENCIADOS ao longo do Curso, de modo a atender as exigências de carga horária para sua 

formação como Professor do Ensino Fundamental e Professor do ensino Médio, com uma área de 

concentração. 

OS TEMPOS E ESPAÇOS 
O Curso está organizado em tempos/espaços diferenciados, dando ênfase e valorizando a 

experiência sócio-profissional dos educandos, com tempos de formação na UFMG e tempos no  

próprio espaço de atuação e vivência dos estudantes. “Etapa Intensiva” é a etapa de formação na 

universidade e “Etapa Intermediária” ê o período de formação que continua nas aldeias. O curso 

terá a duração de cinco anos constituído de 10 Etapas Intensivas e 09 Etapas Intermediárias. 

O curso tem a duração de cinco anos e está organizado a partir de dois momentos distintos: AS 

ETAPAS INTENSIVAS E AS ESTAPAS INTERMEDIÁRIAS, estruturadas na perspectiva de que a 

construção do conhecimento deve ocorrer em diferentes tempos/espaços de inserção dos sujeitos.  

Cada semestre letivo será composto de uma etapa intensiva e uma etapa intermediária.  

Cada Etapa Intensiva ocorre semestralmente, na UFMG, nos meses de maio e setembro, 

possibilitando um encontro dos estudantes indígenas com os outros estudantes e professores da 

UFMG. 

A etapa intermediária ocorre nos períodos intermediários entre uma etapa intensiva e outra, 

permitindo, assim, que os estudantes conciliem suas atividades docentes nas suas escolas de 

origem com as atividades do Curso. Desta forma buscar-se-á construir orientações que 

instrumentalizem os estudantes para uma ação voltada para a busca, sistematização e análise de 

saberes e práticas desenvolvidas na escola e na comunidade.  

Serão elaboradas mediações pedagógicas que possam  garantir a continuidade do processo 

através de ferramentas que potencializam a interatividade e a cooperação entre professores e 

estudantes numa comunidade de aprendizagem.  
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 AS ETAPAS INTENSIVAS 

Cada etapa intensiva é organizada tendo como referência os Módulos de Aprendizagem e os 

Grupos de Trabalho, aliando, neste processo, um itinerário comum a todos os estudantes, sem 

que isto signifique a homogeneização de práticas, e um percurso acadêmico diferenciado, sem 

que isto signifique uma especialização compartimentada de sua formação. Assim, nas ETAPAS 

intensivas, haverá tanto atividades comuns a todos os estudantes como atividades diversificadas, 

dependendo do interesse e da necessidade dos mesmos. 

As atividades culturais, oficinas e vivências também acontecerão durante as estapas intensivas. 

Os módulos de Aprendizagem 
Os módulos de aprendizagem se configuram como a unidade temporal de organização das 

atividades curriculares do Curso e deve combinar conteúdos e/ou atividades dos  eixos temáticos e 

das áreas de conhecimento, podendo ter carga horária variada, dependendo dos conteúdos 

trabalhados nos mesmos.  

O desafio é fazer com que haja, realmente, um trabalho integrado, rompendo com um modelo 

muito comum de organização por módulo de ensino, onde cada módulo é um compartimento 

isolado, sem nenhuma relação com o que se discutiu antes ou o que vai ser discutido depois.  

Nesta proposta, os módulos são uma nova forma de pensar a organização curricular, numa 

perspectiva inter e transdisciplinar. Para isto, equipes multidisciplinares de trabalho serão 

construídas, compostas e modificadas de acordo com as necessidades de cada módulo.  

Assim, as dimensões organizativas dos módulos - as formas de agrupamento do tempo, a 

organização do trabalho dos docentes e dos cursistas - são integrantes do processo educativo e, 

por isso mesmo, não podem ser rígidas e estáticas. A preparação de cada módulo envolverá toda 

a equipe docente, que participa de um movimento interdisciplinar e, algumas vezes, 

transdisciplinar, na preparação e desenvolvimento das ações educativas propostas. 

Há, assim, uma flexibilidade no uso do tempo, do espaço, do agrupamento dos estudantes e dos 

professores, definidos em função das necessidades e demandas dos estudantes, do que se passa 

em seu entorno espaço-temporal, de uma interação entre a equipe de professores e dessa 

Proposta Curricular. O plano de curso não é definido  a priori e desvinculado desta realidade. 

Dessa forma, os planejamentos das áreas de conhecimento e do próprio módulo ganham uma 

dinâmica e uma vida real. 
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 O fato de estarmos propondo a organização dos módulos, não significa que não haverá momentos 

em que os estudantes irão se deparar com o conhecimento acumulado ou não haverá 

sistematização de conceitos e habilidades presentes das disciplinas. O que se modifica é o lugar e 

o significado dados a esses momentos dentro do processo educativo, deixando de ser estanques e 

fragmentados e passando a ser parte integrante do processo.  

Os Grupos de Trabalho 
 Os Grupos de Trabalho se configuram como a espinha dorsal das Etapas Intensivas, onde a 

discussão teórica do curso e a experiência dos estudantes se encontrarão, criando percursos 

acadêmicos próprios de cada grupo, definidos a partir da reflexão coletiva. Cada grupo pode 

demandar disciplinas específicas, construir e desenvolver projetos de pesquisa, desenvolver 

projetos sociais,... Estes grupos de trabalho serão formados a partir da reflexão coletiva sobre a 

prática pedagógica, considerando a realidade, os objetivos e o  interesse de cada estudante.  

Sua organização será bem flexível, seguindo o processo vivido por cada grupo. Será garantida, em 

cada Etapa Intensiva, momentos para que os grupos possam apresentar suas ações/reflexões. Os 

diversos grupos podem se juntar para estudos e ações comuns. Cada Grupo de Trabalho  está 

sob a coordenação de um orientador, um professor do Curso que terá a responsabilidade de 

acompanhar o percurso acadêmico de cada grupo de estudantes, buscando, assim, um 

atendimento mais específico, já que o orientador construirá, junto com o grupo de trabalho, o seu 

percurso acadêmico, analisando as demandas dos estudantes e de suas comunidades, propondo 

atividades diferenciadas e fazendo o vínculo entre o Percurso Acadêmico do grupo e as propostas 

do Curso como um todo. 

AS ETAPAS INTERMEDIÁRIAS 
As etapas intermediárias acontecem nas aldeias de origem dos estudantes, nos meses 

intermediários aos da etapa intensiva. Durante as etapas intermediárias, são realizados alguns 

módulos de Aprendizagem, envolvendo disciplinas que ganham mais sentido e significado dentro 

do cotidiano das aldeias. A experiência de ensino presencial nas aldeias deve alimentar e 

subsidiar os módulos das Etapas Intensivas.  

Nas Etapas Intermediárias, os alunos também desenvolvem atividades de estudo, pesquisa, leitura 

e escrita, coleta e preparação de material didático, etc. Essas propostas de trabalho são 

orientadas no sentido de formar o professor-pesquisador, criando a possibilidade de que 

esse projeto, além de contribuir diretamente para a construção de uma escola que possa 
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 responder à demanda imediata de escolarização das populações indígenas, possa também 

atender à necessidade de se construir, no Brasil, espaços de pesquisa e excelência em questões 

relacionadas ao universo cultural brasileiro.  

GESTÃO DO CURSO 

O curso tem uma coordenação geral colegiada, composta por um professor, da UFMG escolhido 

entre o corpo docente e um representante do Movimento Indígena, escolhido entre os membros da 

Coordenação de Etnia das escolas indígenas de Minas Gerais.  Cada eixo também conta com a 

coordenação de um professor da UFMG, que tem a responsabilidade de coordenadar uma equipe 

de monitores, estudantes da UFMG e articular todas as atividades de cada eixo. A coordenação 

acadêmica do curso é composta pela coordenação geral e os coordenadores de eixo e se 

configura como o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso.  

O Colegiado Especial será composto pela Coordenação Geral, representante do Grupo Gestor, 

Representante dos Professores e dos estudantes. As funções e regulamento de funcionamento do 

Colegiado serão elaboradas no processo de planejamento, implantação e funcionamento do curso. 

CORPO DOCENTE 
Trabalham no curso docentes da Faculdade de Educação, de outras Unidades da Universidade 

Federal de Minas Gerais, além de profissionais com reconhecida experiência em educação 

indígena. Para atender a necessidades específicas de conteúdos são convidados docentes de 

outras Instituições e dos Movimentos Sociais, especialmente educadores indígenas. 

O PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

A avaliação se constitui como um processo contínuo, dinâmico e investigativo. Para isto, além das 

avaliações realizadas no cotidiano dos trabalhos, utilizaremos alguns instrumentos, entre eles: 

• Trabalho final de cada módulo de aprendizagem: a idéia é que no final de cada módulo, a 

equipe de professores proponha trabalhos que possam retratar os avanços/dificuldades 

dos estudantes no módulo. A devolução do trabalho deve ser momento de avaliação e 

também de propostas de estratégias de acompanhamento diferenciado, caso haja alguma 

necessidade. 
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 • Relatórios de Estágio e Prática de Ensino: neste relatório, o estudante vai descrever e 

analisar sua experiência nas diversas práticas realizadas. Cada relatório será lido pelo 

tutor do grupo e devolvido com as reflexões necessárias. 

• Trabalho de conclusão de curso: será o trabalho final de curso, fruto das reflexões teórico-

práticas ao longo de todo o percurso acadêmico. Haverá um professor para orientar cada 

grupo de estudantes nesta produção. 

• Seminários de Avaliação do Curso: no final de cada etapa intensiva, há assembléias de 

Avaliação, onde estudantes e professores avaliam o trabalho vivido e planejam o seguinte. 

• Reuniões com as Comunidades Indígenas: Ao longo do curso, são realizadas algumas 

reuniões com as comunidades, onde são avaliados o curso como um todo e o percurso 

dos estudantes representantes da comunidade. 

O grupo de professores se reune regularmente para avaliar o trabalho e o processo de formação 

dos alunos. Nestas reuniões, são traçadas propostas de ação para acompanhar estudantes com 

dificuldades de aprendizagem, não deixando que este problema chegue até o final do curso. Desta 

forma, há uma proposta de acompanhamento diferenciada, coordenada pelos professores, para os 

estudantes com dificuldades, possibilitando que o mesmo continue acompanhando o 

desenvolvimento do curso, sem a necessidade de rupturas do processo.  

Os casos de reprovação, por desistência ou por insuficiência de aproveitamento nas atividades de 

acompanhamento, serão tratados pelo Colegiado do curso, que fornecerá histórico escolar 

correspondente às etapas realizadas. 

O processo de avaliação do curso se dá a partir de várias iniciativas. Uma delas são os seminários 

de avaliação que ocorrem no final de cada semestre, onde estudantes e professores avaliam o 

semestre vivido e planejam o seguinte. Outra estratégia utilizada são as reuniões com as 

comunidades indígenas que acontecem ao longo do curso, nas quais este é avaliado como um 

todo, assim como o percurso acadêmico do estudante representante da comunidade. A 

coordenação de eixos se reune regularmente para avaliar o trabalho, propor atividades e construir 

os módulos de aprendizagem das etapas intensivas e as atividades de internódulo, nas etapas 

intermediárias. 

O Colegiado, com a presença da coordenação acadêmica, se reúne, semanalmente, durante os 



 
 
 

29  

 

CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
 módulos presenciais e mais duas vezes por semestre em períodos de atividades intermódulos, 

com o objetivo de discutir e avaliar as ações desenvolvidas no curso e traçar novos 

direcionamentos. 
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 INTEGRALIZAÇÃO DO CURRÍCULO 

QUADRO INFORMATIVO SINTÉTICO 
(3.750horas) 

DUPLA HABILITAÇÃO: 

 Professor multidisciplinar no Ensino Fundamental (2850 horas) 

 Professor de Ensino Médio em 01 das 03 áreas (900h) 

o Língua, Arte e Literatura 

o Ciências da Natureza e Matemática 

o Ciências Sociais e Humanidades 

1. QUADRO RESUMO DO NÚCLEO COMUM - 2.850 HORAS 

COMPONENTES CURRICULARES HORAS 

Conteúdos Curriculares e Prática de Ensino 1800 h 

Estágio Supervisionado 405 h 

Prática como Componente Curricular: 
Laboratórios Interculturais 195 h 

Prática como Componente Curricular: Projetos 
de Pesquisa e Intervenção 240h 

Atividades Acadêmico-Científico-Culturais 210 h 

TOTAL 2850 h 
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 1.1 NÚCLEO COMUM 

OBRIGATÓRIO PARA TODOS OS ESTUDANTES 

CARGA HORÁRIA: 2850h 

 
CONTEÚDOS CURRICULARES : 1800h 

EIXO HORAS 

INTEGRAÇÃO DOS TRÊS EIXOS 600h 

ESCOLA E SEUS SUJEITOS 360h 

MÚLTIPLAS LINGUAGENS 300h 

CONHECIMENTO SOCIOAMBIENTAL 300h 

*PRÁTICA DE ENSINO: PRÁTICA EM 
PROJETOS SOCIAIS 105h 

*PRÁTICA DE ENSINO: ANÁLISE CRÍTICA DA 
PRÁTICA PEDAGÓGICA I 75h 

*PRÁTICA DE ENSINO: ANÁLISE CRÍTICA DA 
PRÁTICA PEDAGÓGICA II 

60h 

TOTAL 1800h 

 
1.2 ESTÁGIO SUPERVISIONADO: 405h 

DISCIPLINAS HORAS 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 120 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 75 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO III 120 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I V 90 

TOTAL 405 h 
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 1.3 LABORATÓRIOS INTERCULTURAIS: 195h 

DISCIPLINAS HORAS 

LABORATÓRIO INTERCULTURAL I 120 

LABORATÓRIO INTERCULTURAL II 75 

TOTAL 195 h 

 
1.4 PROJETOS DE PESQUISA E INTERVENÇÃO: 240h 

DISCIPLINAS HORAS 

PROJETO DE PESQUISA E INTERVENÇÃO I 120 

PROJETO DE PESQUISA E INTERVENÇÃO II 120 

TOTAL 240 h 

 
1.5 ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS: 210 h 

ATIVIDADES CONSIDERADAS 
(Créditos contabilizados através de 

preenchimento de formulário e entrega de 
certificados e relatório) 

HORAS 

SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS 
RELACIONADOS À EDUCAÇÃO E CULTURA 

60 

CURSOS E OFICINAS RELACIONADOS À 
EDUCAÇÃO E CULTURA 

60 

CURSOS E OFICINAS RELACIONADOS À 
EDUCAÇÃO E CULTURA 

60 

ATIVIDADES CULTURAIS DE CUNHO 
EDUCATIVO 

30 

TOTAL 210 h 
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 ENSINO MÉDIO  

900h de atividades específicas em: 

 

 LÍNGUA, ARTE e LITERATURA 

 CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA 

 CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANIDADES 
 

 

2. QUADRO RESUMO DO NÚCLEO ESPECÍFICO (ENSINO MÉDIO) - 900 HORAS 

COMPONENTES CURRICULARES HORAS 

Conteúdos Curriculares e Prática Educativa 405 h 

Prática de Ensino 90 h 

Estágio Supervisionado 90 h 

Laboratórios Interculturais 195 h 

Projetos de Pesquisa e Intervenção 120h 

TOTAL 900 h 

 
2.1 CONTEÚDOS CURRICULARES: 405 h 

DISCIPLINAS HORAS 

DISCIPLINAS DA ÁREA DE LÍNGUAS, ARTE E 
LITERATURA 

(OB para percurso EF.EMLAL) 

405 h 

DISCIPLINAS DA ÁREA DE CIÊNCIAS DA 
NATUREZA E MATEMÁTICA 

(OB para percurso EF.EMCNM) 

405 h 

DISCIPLINAS DA ÁREA DE CIÊNCIAS SOCIAIS E 
HUMANIDADES 

(OB para percurso EF.EMCSH) 

405 h 

TOTAL 405 h 
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 2.2 PRÁTICAS DE ENSINO: 90 h 

DISCIPLINAS HORAS 

PRÁTICA DE ENSINO EM LÍNGUA, ARTE E 
LITERATURA 

(OB para percurso EF.EMLAL) 

90 

PRÁTICA DE ENSINO EM CIÊNCIAS DA 
NATUREZA E MATEMÁTICA 

(OB para percurso EF.EMCNM) 

90 

PRÁTICA DE ENSINO EM CIÊNCIAS SOCIAIS E 
HUMANIDADES 

(OB para percurso EF.EMCSH) 

90 

TOTAL 90 h 

2.3 ESTÁGIO SUPERVISIONADO: 90h 

DISCIPLINAS HORAS 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO V 90 

TOTAL 90 h 
 

2.4 LABORATÓRIOS INTERCULTURAIS: 195h 

DISCIPLINAS HORAS 

LABORATÓRIO INTERCULTURAL III 120 

LABORATÓRIO INTERCULTURAL IV 75 

TOTAL 195 h 

 
2.5 PROJETOS DE PESQUISA E INTERVENÇÃO: 120h 

DISCIPLINAS HORAS 

PROJETO DE PESQUISA E INTERVENÇÃO III 60 

PROJETO DE PESQUISA E INTERVENÇÃO IV 60 

TOTAL 120 h 
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 NÚCLEO COMUM 

INTEGRAÇÃO DOS TRÊS EIXOS: DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS  

 DISCIPLINAS  EMENTA 

MOVIMENTO INDÍGENA E 
EDUCAÇÃO I: o direito à 
educação  

FAE033 - G6 

 

 

A educação como direito social e individual. A 
educação como um direito de cidadania e de 
participação crítica na sociedade. O direito dos 
povos indígenas a uma educação específica, 
diferenciada, intercultural e bilingue. A luta do 
Movimento Indígena pelo direito à educação 
específica e diferenciada no Brasil.  

MOVIMENTO INDÍGENA E 
EDUCAÇÃO II: diálogos 
interculturais 

FAE041 - G6 

 

 

 

Relações possíveis entre sociedade 
tradicionais e conhecimentos científicos, 
oralidade e escria, tradições e traduções. A 
educação intercultural a partir do pensamento 
indígena. 

MOVIMENTO INDÍGENA E 
EDUCAÇÃO III 

Experiências de escolas indígenas 
no Brasil 

FAE047 - G6 

 

 

Movimento Indígena e seu papel na construção 
de políticas públicas de educação. Proposta 
pedagógica de interculturalidade nas 
experiências de escolas indígenas no Brasil. 
Movimentos Sociais e projeto político 
pedagógico das escolas indígenas.  

MOVIMENTO INDÍGENA E 
EDUCAÇÃO IV: Arte indígena 

FAE050-G6 

 

 

 

Arte e literatura na perspectiva indígena. 
Experiências de autoria. Geografias e 
biografias no desenho, na escultura, no vídeo e 
em outros meios. Arte e vida nas aldeias.  

CARGA 
HORÁRIA 

(300h) 

MOVIMENTO INDÍGENA E 
EDUCAÇÃO V 

Educação Intercultural  

FAE056 - G6 

 

 

 

Movimento indígena e educação intercultural. 
Saberes tradicionais dos povos indígenas e 
saberes acadêmicos: encontros e desafios. A 
construção da educação intercultural nas 
políticas de educação no Brasil. 
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CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
 POVOS INDÍGENAS E 

PROJETOS SOCIAIS I: projetos 
de vida x projetos sociais 

FAE063 - G6 

 

 

Povos Indígenas, projetos de vida e projetos 
sociais. Movimento Indígena e políticas 
públicas sociais. As terras indígenas e os 
projetos sociais. Autonomia e auto-
determinação dos povos indígenas. 

POVOS INDÍGENAS E 
PROJETOS SOCIAIS II 

Políticas lingüísticas) 

FAE069 - G6 

 

 
Panorama da diversidade cultural e lingüística 
no Brasil. História das línguas e políticas 
lingüísticas em terras americanas.  

POVOS INDÍGENAS E 
PROJETOS SOCIAIS III 

Políticas de saúde 

FAE079 - G6 

 

 

Movimento Indígena e Políticas públicas de 
saúde. A FUNASA  e a participação dos 
Conselhos. A criação dos Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas.  

POVOS INDÍGENAS E 
PROJETOS SOCIAIS IV 

Direitos indígenas 

FAE090 - G6 

 

 

Políticas Indigenistas. O direito dos povos 
indígenas e a legislação brasileira. As 
resoluções internacionais sobre os direitos das 
populações indígenas. As organizações 
indígenas no contexto brasileiro e internacional 

CARGA 
HORÁRIA 

(300h) 

POVOS INDÍGENAS E 
PROJETOS SOCIAIS V: 

Meio ambiente e Auto sustentação 

FAE102 - G6 

 

 

Os povos indígenas  no contexto do 
desenvolvimento sustentável. Experiências 
indígenas de preservação do meio ambiente. 
Povos Indígenas e Projetos de auto-sustenção. 
Movimento Indígena e Políticas públicas de 
meio ambiente e de desenvolvimento 
sustentável em terras indígenas. 
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CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
 ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 DISCIPLINAS  EMENTA 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

(OB para todos os percursos) 

FAE0567 

 

 

Observação, análise e reflexão dos 
processos educativos em espaços escolares 
e não escolares das comunidades indígenas. 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 

(OB para todos os percursos) 

FAE068 

 

 

Observação, análise e acompanhamento dos 
processos de ensino e aprendizagem em 
sala de aula e de coordenação pedagógica 
em espaços educativos escolares e não-
escolares.  

ESTÁGIO SUPERVISIONADO III 

(OB para todos os percursos) 

FAE080 

 

 

Observação, análise, reflexão e intervenção 
nos processos educativos em espaços 
escolares e não escolares das comunidades 
indígenas 

Elaboração e implementação de propostas 
de intervenção. Produção de material 
didático. 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I V 

(OB para todos os percursos) 

FAE089 

 

 
Elaboração e implementação de propostas 
de intervenção. Produção de material 
didático. 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA 
ÁREA DE LINGUA, ARTE E 
LITERATURA 

(OB para percurso EF.EMLAL) 

FAE104 

 

 

Observação, análise, reflexão e intervenção 
nos processos educativos em espaços 
escolares e não escolares das comunidades 
indígenas relacionados à área de Arte, 
Lingua e Literatura. 

Elaboração e implementação de propostas 
de intervenção. Produção de material 
didático. 

CARGA 
HORÁRIA 

 
 

- 405 horas no 
Núcleo 
Comum 

 

- 90 horas no 
Núcleo 

Específico 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA 
ÁREA DE CIÊNCIAS DA 
NATUREZA E MATEMÁTICA 

(OB para percurso EF.EMCNM) 

FAE106 

 

 

Observação, análise, reflexão e intervenção 
nos processos educativos em espaços 
escolares e não escolares das comunidades 
indígenas relacionados à área de Ciências da 
Natureza e Matemática.. 

Elaboração e implementação de propostas 
de intervenção. Produção de material 
didático. 
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CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
  ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA 

ÁREA DE CIÊNCIAS SOCIAIS E 
HUMANIDADES 

(OB para percurso EF.EMCSH) 

FAE105 

 

 

Observação, análise, reflexão e intervenção 
nos processos educativos em espaços 
escolares e não escolares das comunidades 
indígenas relacionados à área de Ciências 
Sociais e Humanidades. 

Elaboração e implementação de propostas 
de intervenção. Produção de material 
didático. 
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CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
 LABORATÓRIOS INTERCULTURAIS 

 DISCIPLINAS  EMENTA 

LABORATÓRIO INTERCULTURAL I 

FAE039 - G6 

 

 

Saber tradicional indígena e saber acadêmico. 
Educação intercultural: passagens, mediações 
e processos tradutórios. Participação em 
grupos de pesquisa e extensão.  

LABORATÓRIO INTERCULTURAL II 

FAE045 - G6 

 

 
Produção de material educativo a partir do 
Laboratório Intercultural. Definição do produto 
a ser produzido. 

LABORATÓRIO INTERCULTURAL III 

FAE051 - G6 

 

 

Saber tradicional indígena e saber acadêmico. 
Educação intercultural: passagens, mediações 
e processos tradutórios. Participação em 
grupos de pesquisa e extensão da área de 
conhecimento específica.  

CARGA 
HORÁRIA 

(390 horas) 
 

 

LABORATÓRIO INTERCULTURAL IV 

FAE057 - G6 

 

 

Produção de material educativo a partir do 
Laboratório Intercultural da área de 
conhecimento específica. Definição do 
produto a ser produzido. 
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CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
 PROJETOS DE PESQUISA E INTERVENÇÃO 

 DISCIPLINAS  EMENTA 

PROJETO DE PESQUISA E 
INTERVENÇÃO I 

(OB para todos os percursos) 

FAE070 

 

 

A pesquisa como eixo da prática pedagógica. 
Metodologia de pesquisa. Vínculo entre 
pesquisa e intervenção. Definição do problema 
ser investigado. Elaboração do projeto de 
pesquisa/intervenção. Definição do orientador. 

PROJETO DE PESQUISA E 
INTERVENÇÃO II 

(OB para todos os percursos) 

FAE081 

 

 

Desenvolvimento do projeto de pesquisa. 
Coleta de dados. Registro e organização dos 
dados coletados. Análise dos dados. Reflexão 
sobre a pesquisa e a realidade investigada. 
Elaboração de uma proposta de intervenção. 

 

PROJETO DE PESQUISA E 
INTERVENÇÃO III 

(OB para todos os percursos) 

FAE092 

 

 

Produção de material pedagógico a partir do 
projeto. Definição do produto a ser produzido. 
Elaboração do produto como Trabalho de 
Conclusão de Curso. 

CARGA 
HORÁRIA 

(360 h) 
 

 

PROJETO DE PESQUISA E 
INTERVENÇÃO IV (OB para 
todos os percursos) 

FAE103 

 

 

Socialização dos resultados do projeto. 
Seminário de Avaliação: apresentação e 
avaliação dos trabalhos de conclusão de curso. 
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CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
  ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS: 210 h 

ATIVIDADES CONSIDERADAS 
(Créditos contabilizados através de 

preenchimento de formulário e entrega de 
certificados e relatório 

HORAS 

SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS 
RELACIONADOS À EDUCAÇÃO E CULTURA 

60 

CURSOS E OFICINAS RELACIONADOS À 
EDUCAÇÃO E CULTURA 

60 

CURSOS E OFICINAS RELACIONADOS À 
EDUCAÇÃO E CULTURA 

60 

ATIVIDADES CULTURAIS DE CUNHO 
EDUCATIVO 

30 

TOTAL 210 h 
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CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
 PRÁTICA  DE ENSINO 

 ATIVIDADES CONSIDERADAS  Ementa 

ANÁLISE CRÍTICA DA 
PRÁTICA PEDAGÓGICA I  

(OB para todos os percursos) 

FAE032 

 

 

Acompanhamento do processo de formação dos 
estudantes. Sistematização da experiência vivida 
no curso. Reflexão da prática vivida, Definição de 
eixos temáticos da sistematização. Elaboração 
de perguntas orientadoras e categorias de 
análise. Definição da proposta metodológica para 
sistematização. Realização da proposta de 
sistematização definida. 

ANÁLISE CRÍTICA DA 
PRÁTICA PEDAGÓGICA II  

(OB para todos os percursos) 

FAE040 

 

 

 

Acompanhamento do processo de formação dos 
estudantes. Interpretação crítica dos dados 
coletados. Elaboração de produtos sobre a 
sistematização realizada. Socialização dos 
trabalhos de sistematização. 

PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS 
SOCIAIS NAS COMUNIDADES 
INDÍGENAS 

(OB para todos os percursos) 

FAE 046 

 
Desenvolvimento, inserção em projetos sociais 
das comunidades. Registro e documentaçñao do 
projeto. Produção de material educativo. 

PRÁTICA DE ENSINO EM 
LÍNGUAS, ARTE E LITERATURA 

(OB para percurso EF.EMLAL) 

FAE 091 

 

Experiências e propostas pedagógicas em 
escolas indígenas e não indígenas na área de 
Arte, Lingua e Literatura. Conhecimento e 
elaboração de metodologias que facilitem o 
aprendizado da área de conhecimento. Produção 
de material didático da área de acordo com o 
projeto político das escolas indígenas 

CARGA 
HORÁRIA 

 

 

 

240 horas de 
atividades no 
Núc. Comum 

 

 

- 90 horas no 
Núcleo 

Específico 

 

(as outras 120h 
obrigatórias 
serão dadas 
dentro das 

disciplinas do 
curso) 

 

PRÁTICA DE ENSINO EM 
CIÊNCIAS DA NATUREZA E 
MATEMÁTICA 

(OB para percurso EF.EMCNM) 

FAE094 

 

Experiências e propostas pedagógicas em 
escolas indígenas e não indígenas na área de 
Ciências da Natureza e Matemática. 
Conhecimento e elaboração de metodologias 
que facilitem o aprendizado da área de 
conhecimento. Produção de material didático da 
área de acordo com o projeto político das 
escolas indígenas 



 
 
 

43  

 

CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
  PRÁTICA DE ENSINO EM 

CIÊNCIAS SOCIAIS E 
HUMANIDADES 

(OB para percurso EF.EMCSH) 

FAE098 

 

Experiências e propostas pedagógicas em 
escolas indígenas e não indígenas na área de 
Ciências Sociais e Humanidades. Conhecimento 
e elaboração de metodologias que facilitem o 
aprendizado da área de conhecimento. Produção 
de material didático da área de acordo com o 
projeto político das escolas indígenas 

 

Obs.: 
120 horas serão cumpridas dentro da carga horária das seguintes disciplinas: 

 

Gestão da Escola e Sistemas de Ensino I 

FAE038 - OB 
15 

Currículo I 

FAE044 - OB 
15 

Processos de Ensino Aprendizagem I 

FAE054 - OB 
15 

Povos Indígenas e Projetos Sociais I 

FAE063 – G6 
15 

Povos Indígenas e Projetos Sociais II 

FAE069 – G6 
15 

Povos Indígenas e Projetos Sociais III 

FAE079 – G6 
15 

Povos Indígenas e Projetos Sociais IV 

FAE090 – G6 
15 

120 horas de 
prática de ensino 

dentro das 
disciplinas 

Povos Indígenas e Projetos Sociais V 

FAE102 – G6 
15 
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CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
 DISCIPLINAS DO EIXO: ESCOLA E SEUS SUJEITOS 

EIXO  
Escola e Seus 

Sujeitos 
DISCIPLINAS  EMENTA 

POLÍTICA EDUCACIONAL I: 
Política educacional e educação 
indígena 

FAE031 

 

Políticas sociais e educação no Brasil. 
Organização do sistema educacional brasileiro: 
legislação, competências federativas, níveis e 
modalidades de ensino. Políticas e 
procedimentos de financiamento e de avaliação 
da educação. Políticas de integração e 
reconhecimentto dos índios. A legislação e 
normas administrativas no âmbito da educação 
escolar indígena. 

GESTÃO DA ESCOLA E 
SISTEMAS DE ENSINO I: 
Coordenação e gestão da escola 
indígena 

FAE038 

 

A escola indígena e seus sujeitos. Gestão 
democrática. Organização do trabalho na escola. 
A especificidade da organização da escola 
indígena. Papel da coordenação pedagógica. 
Organização e gestão dos tempos e espaços 
escolares. Formas de participação na 
organização e gestão da escola. Relação escola-
comunidade. Construção e implementação do 
projeto político-pedagógico.  

CURRÍCULO I: Projeto político 
pedagógico 

FAE044 

 

 

Escolarização e Currículo: sua história e sua 
prática. Proposta pedagógica e função social da 
escola indígena. Proposta pedagógica e 
participação. Movimentos Sociais e proposta 
pedagógica da escola indígena. Escolarização e 
cultura escolar. 

CARGA 
HORÁRIA 

 
(240 horas) 

 

OB para todos 
os percursos 

PROCESSOS DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM I 

Processos de ensinar e aprender 

FAE054  

Pensamento pedagógico em diferentes 
propostas educativas: contextos históricos, 
princípios pedagógicos e abordagens 
metodológicas. Ensino e aprendizagem em 
contextos culturais diferenciados. Articulações 
entre os processos cognitivos e afetivos 
relacionados ao ensino e aprendizagem  no 
cotidiano das aldeias e na escola indígena. 

DISCIPLINAS  POLÍTICA EDUCACIONAL II: A 
escola indígena  e a legislação 
brasileira: desafios e perspectivas 

FAE109 – G1  

A construção da educação intercultural nas 
políticas de educação no Brasil. A LDB. O 
Referencial Curricular para as Escolas Indígenas 
(RCNEI), As resoluções do Conselho Nacional 
de Educação. Os Referenciais Nacionais para a 
formação de professores indígenas. As escolas 
indígenas em Minas Gerais e sua relação com a 
secretaria Estadual de Educação. 
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CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
 GESTÃO DA ESCOLA E 

SISTEMAS DE ENSINO II: 
Práticas de gestão nas escolas 
indígenas no Brasil e na América 
Latina 

FAE112– G1 

 

Movimento Indígena e gestão das escolas. 
Análise de expriências de gestão em escolas 
indígenas no Brasil e na América Latina: o papel 
dos diretores e da coordenação pedagógica, os 
calendários, os regimentos, a organização de 
tempos e espaços, a relação com a comunidade 
indígena, as parcerias. 

CURRÍCULO II: Práticas de 
currículo nas escolas indígenas 
do Brasil e da América Latina 

FAE110– G1 

 

Movimento Indígena e currículo  das escolas. 
Cultura indígena e conhecimento escolar. 
Análise de expriências de organização curricular 
em escolas indígenas no Brasil e na América 
Latina: os projetos político pedagógicos, seleção 
e organização de conteúdos, os processos de 
avaliação, os registros da prática, pedagógica, a 
cultura indígena e o currículo. 

PROCESSOS DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM II: A escola 
indígena para a infância: a 
educação infantil e os anos 
iniciais do Ensino Fundamental 

FAE 111– G1 

 

A infância entre os povos indígenas e o processo 
de escolarização. O processo de alfabetização e 
letramento em escolas indígenas monolingües, 
bilingües e plurilingües. Uma escola pensada 
para as crianças indígenas. Análise de 
expriências de escolas indígenas no Brasil e na 
América Latina. 

LIBRAS: LINGUAGEM 
BRASILEIRA DE SINAIS 

FAE - OB 

 

 

Conceito de Libras, Fundamentos históricos 
da educação de surdos. Legislação 
específica. Aspectos 

Lingüísticos da Libras. 

 

TÓPICOS ESPECIAIS EM 
EDUCAÇÃO ESCOLAR 
INDÍGENA 

FAE – G6 

 

Conteúdos variados 
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CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
 DISCIPLINAS DO EIXO: MÚLTIPLAS LINGUAGENS 

EIXO 
Múltiplas 

Linguagens 
DISCIPLINAS  EMENTA 

Temas fundamentais em 
Matemática  

FAE 034- G4 
 

Números inteiros e operações.  Introdução às idéias 
da álgebra. Números racionais e medidas.  

Geometria: propriedades das figuras planas e 
espaciais  

Matemática e resolução 
de problemas  

FAE042 – G4 
 

A resolução de problemas no contexto escolar e nos 
vários contextos culturais. Estratégias de resolução 
de problemas. Problemas, desafios, investigações 
matemáticas, projetos interdisciplinares e projetos 
desenvolvidos por meio de modelagem matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINAS 

Matemática do cotidiano 
e matemática escolar 

FAE048- G4 

 

Discussão sobre as diferentes situações do dia-a-dia 
em que se faz uso do conhecimento matemático e 
refletir sobre diferenças e sobre o que existe em 
comum entre a matemática do cotidiano, a 
matemática escolar e a matemática dos 
matemáticos. 

Estudos Lingüísticos: 
Língua Portuguesa 

FAE 052 

OB- LAL 

G2 

 
Noções de sociolingüística, história, dialetologia e 
gramática da língua portuguesa falada e escrita. 

 

Estudos Literários: 
Introdução 

FAE058 

OB- LAL 

G2 

 

A disciplina pretende introduzir os cursistas nos estudos 
literários, abordando a especificidade da literatura 
através da vertente da experiência literária. Os temas 
abordados incluem as relações entre vida e obra, ato de 
escrever e matéria de vida, linhagem e cânone, história e 
literatura. Tomam-se como objetos textos da literatura 
brasileira e portuguesa, bem como textos críticos e 
teóricos. 
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CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
  Arte e Cultura: Introdução 

FAE 059 

OB- LAL 

G2 

6
0 

 

Estudo das culturas em algumas de suas manifestações: 
música, artes plásticas, educação física, teatro e rituais. 
Estudo de formas específicas de expressão artística, 
abordadas tanto através de uma contextualização em 
suas dimensões culturais, quanto em seus aspectos 
formais e técnicas.  
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CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
 DISCIPLINAS DO EIXO: CONHECIMENTO SOCIOAMBIENTAL  

EIXO 
Conhecimento 
Socioambiental 

DISCIPLINAS  EMENTA 

Ambiente, território e 
cultura: Sociedades e 
culturas indígenas no 
Brasil  

FAE 035 

G3 

 

Conceitos de sociedade, cultura, etnia, classe social. 
Organização social e econômica. Parentesco e 
organização sócio-econômica. Organizações sócio-
econômicas de sociedades indígenas. Sociedades 
tribais. Exemplos de organizações sociais indígenas 
no Brasil: os Tupi, os Jê e os "outros". Dimensões 
históricas das organizações sócio-econômicas 
indígenas. Impactos, transformações e articulações 
das economias indígenas em suas relações com a 
ordem econômica da sociedade inclusiva. O que é 
capitalismo. Sociedades e economias camponesas. O 
que é campesinato indígena. Alguns exemplos e 
dimensões: a família, a "comunidade", a etnia e o 
território indígenas. As organizações sociais e 
econômicas indígenas em sua relação com o Estado: 
legado e presença do instituto da tutela. A busca e os 
sentidos da "autodeterminação" indígena. A 
Constituição de 1988 e a emergência do 
associativismo indígena. Território, sustentabilidade e 
políticas públicas. A emergência política do conceito 
de "populações tradicionais" e o seu impacto nas 
políticas públicas e projetos governamentais para 
povos indígenas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DISCIPLINAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambiente território e 
cultura: Geopolítica e 
organização do 
território 

FAE036 

G3  

Apresentação e discussão da abrangência, 
multiplicidade e pluralidade dos conceitos e temas 
constituintes das Geociências, compreendendo tanto 
abordagens em Geologia e Geografia Física, quanto 
no campo da Geografia Política e Econômica, e ainda 
na Geografia e Análise Regional. Ênfase na 
identificação e explicitação de linhas de pesquisa/ 
investigação inovadoras/ emergentes  em curso nas 
diferentes vertentes das Geociências- a exemplo do 
Ordenamento Territorial, Geologia Ambiental, 
Geografia Cultural (Etnogeografia e 
Etnodesenvolvimento) e Percepção Ambiental. 
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Ambiente território e 
cultura: ensino de 
ciências da natureza 
em contexto indígena 

FAE037 

G3  

 

Conhecimento e interpretação das relações cotidianas 
das comunidades indígenas com o ambiente e a 
natureza em diferentes situações e momentos 
históricos. Elaboração de materiais educativos 
diversificados para serem usados nas escolas.  

Mapeamento ambiental das áreas indígenas 
contemplando os aspectos ecológicos e os 
significados históricos, artísticos, culturais e políticos. 
A sistematização e análise dos dados vão destacar os 
conteúdos programáticos a serem trabalhados nos 
próximos módulos. Desta forma, o conteúdo escolhido 
emerge de situações cotidianas tornando o estudo 
das Ciências da Natureza próximo e não distante da 
realidade indígena.  

Ambiente, território e 
cultura: história e 
memória 

 FAE053 

G3 

 

A partir de uma visão interdisciplinar sobre ambiente, 
território e cultura, abordar a história de MG 
aprofundando sobre as suas múltiplas fontes de 
pesquisa, diferentes versões e conhecimentos, 
focalizando a questão indígena desde o período pré-
colonial, até os dias de hoje.  Organizar informações 
sobre a história de alguns grupos culturais no período 
pré-colonial. Resgatar dentro da história de Minas 
Gerais informações e aspectos sobre a história dos 
povos indígenas, pouco abordada nos manuais 
didáticos.  

Conhecer as possíveis fontes históricas – materiais e 
imateriais, visando a reflexão crítica sobre as 
mesmas; produção de pesquisa e organização de 
documentos sobre a memória indígena; elaboração 
de materiais educativos. 

 

Bases conceituais e 
metodológicas do 
conhecimento I: as 
ciências 

FAE060 

G3 

 

Concepções teórico-conceituais e metodológicas, 
correntes do pensamento e linhas interpretativas das 
ciências envolvidas com a construção do 
conhecimento da realidade socioambiental no 
contexto histórico atual, contemplando as abordagens 
clássicas e emergentes. Abordagens ambientais 
integradas. 
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CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
  Bases conceituais e 

metodológicas do 
conhecimento II: o 
diálogo intercultural  

FAE064 

G3   

 

Concepções teórico-conceituais e metodológicas que 
sinalizam no sentido da construção do diálogo 
intercultural entre diferentes vertentes e tradições do 
Conhecimento. 

Temas fundamentais 
em Ciências Sociais: 
Repensando as 
relações entre os 
grupos humanos e a 
natureza 

 FAE139 

G3 

 

A relação  natureza / cultura como fundamento do 
conhecimento das Ciências Sociais e suas diferentes 
abordagens. As noções de progresso, 
desenvolvimento, subdesenvolvimento e 
etnodesenvolvimento. As relações entre os grupos 
humanos e a natureza em diferentes tradições de 
pensamento (ameríndias). 

Temas fundamentais em Ciências 
Sociais:  

Antropologia e 
Educação  

FAE141 

G3 

 

As relações entre cultura e educação em uma 
perspectiva antropológica.  Os processos de 
aprendizagem da cultura. 

Escola e cultura. Etnografia da escola e da 
escolarização. 

Antropologia da criança. 

Temas fundamentais em Ciências 
Sociais:  

Estado e Sociedade  

FAE140 

G3 

 
Estado e organizações políticas, o rural e o urbano, 
mercado e globalização. 

 

Temas fundamentais 
em Geociências: 
Percepção do espaço 
vivido em Minas 
Gerais  

FAE142 

G3 
 

Apresentação e discussão das teorias e questões 
relacionadas com a Geografia Cultural, Etnogeografia 
e Percepções do Ambiente. As discussões teóricas, 
feitas hoje em dia, sobre questões como: identidade, 
cultura e as diferentes noções de territorialidade 
indígena no Brasil. Estudo das noções de 
etnodesenvolvimento, etnoambientalismo e 
etnoconservação, apresentando exemplos das 
experiências que estão sendo desenvolvidas no país. 
Estudos de análise ambiental e percepção do espaço 
em Minas Gerais, a partir da questão da destruição 
(topocídio) e das formas de preservação/recuperação 
(topo-reabilitação) do meio ambiente no estado. 
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Temas fundamentais 
em Geociências: 
Geomorfologia 
Ambiental e Geologia 
do Planejamento  

FAE143 

G3 

 

Abordagem conceitual sobre o papel das Geociências 
na construção/ implantação do(s) modelo(s) de 
Desenvolvimento Sustentável, incluindo a 
implementação de medidas de gerenciamento 
ambiental no contexto do Ordenamento Territorial e 
enfoques sobre a geopolítica de minérios. 
Investigação dos conceitos e temas relacionados com 
a Geografia Física, Análise Ambiental e Geologia 
Aplicada, contemplando a definição, classificação e 
exemplificação dos impactos socioambientais 
desencadeados por atividades antrópicas. Abordagem 
dos procedimentos e métodos utilizados nos 
processos de recuperação de áreas degradadas pela 
intervenção antrópica em diferentes realidades e 
contextos (urbano, rural, regional). Abordagem prática 
fundamentada na utilização da cartografia ambiental. 
Aplicação da Geologia de Planejamento e 
Geomorfologia Ambiental no Etnodesenvolvimento. 

Temas fundamentais 
em Geociências: 
Geografia Cultural e 
Etnosustentabilidade 

FAE144 

G3 

 

Investigação dos temas associados à apropriação 
simbólica e visões de mundo, Imaginário e 
paradigmas. Discussão das questões relacionadas à 
reivindicação da diferença e emergência de 
identidades coletivas. Estudo da diversidade dos 
padrões e processos culturais. Pesquisas sobre 
Territorialidade e Cultura. Ênfase na revalorização das 
realidades territorial e cultural nas investigações e 
práticas geográficas. Análise e interpretação dos 
processos de Indigenismo e Territorialização. Debates 
sobre a etnogeografia e a geopolítica da 
biodiversidade.  Definição, contextualização e 
exemplificação dos conceitos de 
Etnodesenvolvimento e Etno-sustentabilidade. 
Abordagem específica  sobre as paisagens culturais 
mineiras. 

 

Temas fundamentais 
em História: Memória 
pré-colonial e indígena 

Uso e valorização do 
território na 
perspectiva histórica e 
cultural 

FAE145 

G3 

 

Revisão da história indígena focalizando o período 
pré-colonial; suas  tecnologias, relações sociais, 
relação com o espaço e cultura material.  O 
Patrimônio Arqueológico no Brasil e em Minas Gerais. 
Proteção, valorização e manejo do território indígena 
focalizando o seu Patrimônio Cultural. 
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 Temas fundamentais 

em História: 
levantamento, análise 
e pesquisa em fontes 
sobre a história 
indígena 

FAE146 

G3 

 

Levantamento de fontes escritas e  iconográficas  que 
abordem a questão indígena, sobretudo em Minas 
Gerais. 

Estimular acesso e consultas a Arquivos, Museu e 
Bibliotecas.  Elaboração de projetos de pesquisa e 
organização de grupos de estudos temáticos. 

Temas fundamentais 
em História: A 
(re)construção de uma 
história do Brasil e 
indígena / Ensino de 
História e produção de 
material didático. 

FAE147 

G3 

 

Leitura crítica de livros didáticos sobre história do 
Brasil e Indígena.  

Produção de textos e elaboração de material didático. 
Proposições de atividades com os alunos. 

Temas fundamentais 
em Ciências da 
Natureza 1 

FAE 148 

G3 

 

O mapeamento ambiental das áreas indígenas, 
realizado no primeiro módulo do curso (I semestre de 
2006), indicou algumas doenças que acometem a 
população infantil e adulta. Buscar a compreensão 
desse quadro a partir das relações entre os modos de 
morar e as condições coletivas de vida significa 
ampliar a compreensão da saúde e exercitar o direito 
fundamental de reivindicar saúde para todos. 

Identificar os fatores sociais, culturais, ecológicos e 
ambientais que favorecem a incidência e prevalência 
de certas doenças como Chagas, Esquistossomose, 
Leishmaniose, Tuberculose, Diarréia e Dengue. 
Elaborar uma cartilha sobre essas doenças para uso 
na comunidade e na escola. Listar algumas atitudes e 
ações coletivas que vão determinar mais saúde à 
comunidade. 

 

Temas fundamentais 
em Ciências da 
Natureza 2 

FAE149 

G3 

 

Abordagens temáticas relevantes para a construção 
do arcabouço teórico-conceitual e metodológico 
básicos e desenvolvimento das Ciências da Natureza, 
contemplando/ privilegiando os enfoques biológicos e 
ecológicos- incluindo abordagens aplicadas. 
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  Temas fundamentais 

em Ciências da 
Natureza 3 

FAE 150 

G3 

 

Abordagens temáticas relevantes para a construção 
do arcabouço teórico-conceitual e metodológico 
básicos e desenvolvimento das Ciências da Natureza 
contemplando/ privilegiando os enfoques das 
Geociências/ Ciências da Terra, de cunho geográfico, 
geopolítico, geológico, geomorfológico, cartográfico, 
etc.- incluindo abordagens aplicadas. 
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CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
 NÚCLEO ESPECÍFICO 

NÚCLEO ESPECÍFICO: LÍNGUA, ARTE E LITERATURA 
 DISCIPLINAS  EMENTAS 

Introdução à 
Lingüística I  

FAE 113 

G2 

 

Introdução à lingüística básica. Transcrição fonética e 
fonêmica de dados de línguas indígenas e do português; 
sistemas ortográficos; procedimentos da análise  
morfofonêmica e morfossintática; aspectos tipológicos de 
línguas indígenas. Análise lingüística de textos em línguas 
indígenas. A linguagem e a sociedade. Tarefas da lingüística 
no Brasil: o estudo das línguas indígenas brasileiras. 

Introdução à 
Lingüística II  

FAE 114 

G2 

 

Continuação dos conteúdos da primeira:  

transcrição fonética e fonêmica de dados de línguas  
indígenas e do português; sistemas ortográficos;  
procedimentos da análise morfofonêmica e  

morfossintática; aspectos tipológicos de línguas 
indígenas. Análise lingüística de textos em línguas 
indígenas. A linguagem e a sociedade. Tarefas da 
lingüística no Brasil: o estudo das línguas indígenas 
brasileiras. 

Introdução à 
Lingüística III  

FAE 115 

G2 

 

Continuação dos conteúdos da primeira: transcrição 
fonética e fonêmica de dados de línguas indígenas e 
do português; sistemas ortográficos; procedimentos da 
análise morfofonêmica e morfossintática; aspectos  
tipológicos de línguas indígenas. Análise lingüística  de 
textos em línguas indígenas. A linguagem e a  
sociedade. Tarefas da lingüística no Brasil: o estudo  
das línguas indígenas brasileiras. 

Literatura 
indígena 

FAE 116 

G2 

 

Leitura e análise de textos e publicações de autoria 
indígena 

 

Arte e cultura: 
desenho e 
pintura I 

FAE 117 

G2 

 

Estudo e prática de algumas técnicas de desenho e 
pintura, através do uso de diferentes materiais.  
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  Arte e cultura: 

desenho e 
pintura II 

FAE 118 

G2 

 

Continuação do estudo e prática de algumas técnicas 
de desenho e pintura, através do uso de diferentes 
materiais. 

Arte e cultura: 
papel  

FAE 119 

G2 

 

Estudo das diversas formas de produzir papel, com 
diferentes materiais.  

Arte e cultura: 
música I 

FAE 120 

G2 

 
Introdução aos estudos da música. Harmonia, melodia 
e ritmo. Os diversos gêneros da produção musical. 
Etnomusicologia e as tradições musicais indígenas. 

Arte e cultura: 
música II 

FAE 121 

G2 

 

Continuação aos estudos da música. Harmonia, 
melodia e ritmo. Os diversos gêneros da produção 
musical. Etnomusicologia e as tradições musicais 
indígenas. 

Arte e cultura: 
música III 

FAE 122 

G2 

 

Continuação dos estudos da música. Harmonia, 
melodia e ritmo. Os diversos gêneros da produção 
musical. Etnomusicologia e as tradições musicais 
indígenas. 

Arte e cultura: 
cerâmica I  

FAE123 

G2 

 

História da cerâmica. A cerâmica em seus diversos 
usos: habitação, utensílios e formas de expressão 
artística. Modos de fazer e de conservar. Tradições: 
formas e representações em cerâmica. 

Arte e cultura: 
cerâmica I  

FAE 124 

G2 

 

Continuação. História da cerâmica. A cerâmica em 
seus diversos usos: habitação, utensílios e formas de 
expressão artística. Modos de fazer e de conservar. 
Tradições: formas e representações em cerâmica. 

 

Arte e cultura: 
artes cênicas I   

FAE 125 

G2 

 

Princípios das artes cênicas: texto, teatro e dança. As 
várias formas de expressão corporal e o seu estudo. O 
teatro e a sua história. Movimentos de vanguarda do 
teatro mundial e o seu impacto sobre a cultura 
contemporânea.   
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CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
  Arte e cultura: 

artes cênicas II  

FAE 126 

G2 

 

Continuação. Princípios das artes cênicas: texto, teatro 
e dança. As várias formas de expressão corporal e o 
seu estudo. O teatro e a sua história. Movimentos de 
vanguarda do teatro mundial e o seu impacto sobre a 
cultura contemporânea.   

Produção e 
edição do texto: 
Impresso I  

FAE 127 

G2 

 

Registro, criação, tradução, edição e publicação de 
textos para livro, jornal, revista, cartaz e outros. 
Produção de textos informativos; noções de projeto 
gráfico; edição de texto informativo em relação ao 
projeto gráfico; texto, imagem e programação visual; 
produção de material para encarte do Boletim da 
UFMG; planejamento e produção de jornal; 
planejamento e produção de livros. 

Produção e 
edição do texto: 
Impresso II  

FAE 128 

G2 

 

Registro, criação, tradução, edição e publicação de 
textos para livro, jornal, revista, cartaz e outros. 
Produção de textos informativos; noções de projeto 
gráfico; edição de texto informativo em relação ao 
projeto gráfico; texto, imagem e programação visual; 
produção de material para encarte do Boletim da 
UFMG; planejamento e produção de jornal; 
planejamento e produção de livros. 

Produção e 
edição do texto: 
Vídeo I  

FAE 129 

G2 

 

Realização de exercícios sobre os modos de 
construção dos planos: montagem na captura da 
imagem; continuidade da ação e do enquadramento no 
interior de cada plano e de um plano em relação ao 
outro. Introdução às noções essenciais para a 
produção do filme, como plano, enquadramento, 
continuidade e montagem ou edição.  

Produção e 
edição do texto: 
Vídeo II  

FAE 130  

G2 

 
Exercícios de filmagem. Noções de enquadramento. 
Estudo de documentários realizados em comunidades 
indígenas. Produção de roteiros. 

 

Produção e 
edição do texto: 
Vídeo III  

FAE 131 

G2 

 

Confecção de projetos para captação de recursos para 
produção de vídeos. Estudo de documentários 
realizados em comunidades indígenas. 
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 Produção e 

edição do texto: 
Vídeo IV  

FAE 132 

G2 

 

Técnicas de edição. Noções de informática. 
 

 

Produção e 
edição do texto: 
Rádio  

FAE 133 

G2 

 

Introdução à linguagem do rádio em sua 
especificidade. Programação sonora, edição e criação 
de jornais. Rádio-novela e outras modalidades de 
literatura oral para transmissão radiofônica.   

Arte e cultura: 
prática de 
leitura 

FAE 134  

G2 

 

Introdução aos modos de analisar e compreender 
textos científicos, jornalísticos e literários. A produção 
do ensaio e critica literária. Técnicas de fichamento e 
aproveitamento da leitura. 

Produção e 
edição do texto: 
material 
didático  

FAE 135 

G2 

 

Tipos de materiais e campos do saber ensinado na 
escola. Escolha de fontes, papel e as modalidades da 
linguagem pedagógica. Revisão e editoração de livros 
didáticos. Coleta de material e preparação para a 
edição e produção de livros para as escolas das 
aldeias. 

Produção e 
edição do texto: 
Web I 

FAE 136 

G2 

 

A linguagem e o texto para web. Comunidade global e 
virtualidade. Softwares e instrumentos de produção do 
texto na internet. Criação e manutenção do site  Bay- 
Universidade Indígena, da Faculdade de Letras da 
UFMG. 

Produção e 
edição do texto: 
Web II 

FAE 137 

G2  

 

A linguagem e o texto para web. Comunidade global e 
virtualidade. Softwares e instrumentos de produção do 
texto na internet. Criação e manutenção do site  Bay- 
Universidade Indígena, da Faculdade de Letras da 
UFMG. 

 

Produção e 
edição do texto: 
Web III 

FAE 138 

G2 

 

A linguagem e o texto para web. Comunidade global e 
virtualidade. Softwares e instrumentos de produção do 
texto na internet. Criação e manutenção do site  Bay- 
Universidade Indígena, da Faculdade de Letras da 
UFMG. 
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  Tópicos 

Especiais em 
Línguas, Arte e 
Literatura 

FAE  

G6 

 

Conteúdos variados 
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CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
 NÚCLEO ESPECÍFICO: CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA  

 

 DISCIPLINAS  EMENTA 

-Temas fundamentais 
em Biologia 1 

FAE 071 

OB - CNM 

G4 

 

Corpo humano e genética – dinâmica do 
corpo humano, dentro de uma perspectiva 
sistemática abordar reprodução e 
crescimento, funcionamento e 
transformação. 

I 
-Temas fundamentais 
em Biologia 2   

FAE 086 

OB- CNM 

G4 

 

Ecologia – focalizar a convivência do ser 
humano entre si e com a natureza, de tal 
forma a compreender os processos de 
intervenção, apreensão e recriação do 
mundo natural. 

Os estudos de botânica, zoologia, água, 
solo, ar devem emergir nesse contexto. 
Buscar focalizar a biologia do dia-a-dia. 

-Temas fundamentais 
em  Física 1  

FAE 072 

OB- CNM 

G4 

 

Magnetismo e eletricidade. 

II 
-Temas fundamentais 
em  Física 2 

FAE 096 

OB- CNM 

G4 

 

Ótica e astronomia. 

Física do dia-a-dia. 

 

III 

-Temas fundamentais 
em  Química 1 

FAE 087 

OB- CNM 

G4 

 

Materiais e propriedades, transformação dos 
materiais, transformação dos alimentos. 
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  -Temas fundamentais 

em  Química 2 

FAE 095 

OB- CNM 

G2 

 
Resíduos e os impactos ambientais. 

Química do dia-a-dia. 

Temas fundamentais 
em Matemática 1 – 
Estudo das funções 

FAE 073 

OB- CNM 

G2 

 

Estudo das variações lineares, quadráticas, 
exponenciais, logarítmicas e 
trigonométricas.  Análise de fenômenos, 
tanto do cotidiano como de outras áreas do 
conhecimento, por meio da leitura, 
interpretação e construção de gráficos. 
Recursos computacionais para o estudo de 
funções. 

Temas fundamentais em 
Matemática 2 – 
Geometria  

FAE 088 

OB- CNM 

G2 

 

 

Estudo das figuras planas e espaciais por meio 
de abordagens experimentais e dedutivas. 
Recursos computacionais para o estudo da 
geometria. 

 

IV 

Temas fundamentais em 
Matemática 3– Análise 
Combinatória, Estatística e 
Probabilidade.  

FAE 097 

OB- CNM 

G2 

 

Princípio aditivo e multiplicativo da contagem. 
Espaço de probabilidade, condicionamento e 
independência de eventos. Noções sobre limite e 
validade das informações estatísticas que 
recebemos no cotidiano.  

 

 

 DISCIPLINAS  EMENTA 

CARGA 
HORÁRIA 

 

 

Tópicos especiais: "Bases 
conceituais e metodológicas do 
conhecimento III”  

FAE 151 

G4 

 

Discussão de aspectos particulares, relevantes e 
atuais, das concepções teórico-conceituais e 
metodológicas das Ciências da Natureza e 
Matemática. 
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  Tópicos especiais: Diálogo 

intercultural - etnociência  

FAE 152 

G4 

 

Discussão de aspectos particulares, relevantes e 
atuais, das várias formas de Conhecimento, que 
contribuem/ convergem para a construção do 
diálogo intercultural e desenvolvimento da(s) 
etnociência(s). 

 Tópicos especiais: História da 
ciência 

FAE153 

G4 

 

Aspectos particulares e atuais concernentes ao 
desenvolvimento histórico das abordagens 
científicas, compreendendo os vetores/ vertentes 
conceituais e metodológicos. 

 Tópicos especiais: Arte e ciência  

FAE 154 

G4 

 

Abordagem das conexões e interfaces entre o 
Conhecimento científico, nas áreas das Ciências 
da Natureza e Matemática (em seus conteúdos 
básico e aplicado), e a(s) Arte(s). 

 Tópicos especiais: Materiais 
didáticos e informática 

FAE 155 

G4 

 

Discussão sobre a utilização de materiais 
didáticos adequados ao ensino/ aprendizagem 
das Ciências da Natureza e Matemática, com 
incorporação/ apropriação para fins didático-
pedagógicos, dos modernos recursos da 
informática. 

Ambiente, território e cultura: 
educação ambiental 

FAE 379 

G4  

 

Ênfase no mapeamento da situação ambiental 
com perspectiva de reler e entender os processos 
dinâmicos de transformação da natureza. 
Conhecer e discutir os impactos antrópicos no 
ambiente que interferem na vida da coletividade e 
dos seres vivos. Relacionar um conjunto de ações 
individuais e coletivas para contemplar a 
diversidade da vida e cuidar do lugar onde se vive. 

 

 Ambiente, território e cultura: 
educação e saúde  

FAE 159 

G4 

 

Ênfase na compreensão da saúde buscando 
mapear as condições coletivas de vida que vão 
determinar mais ou menos saúde ao indivíduo e a 
comunidade.  

Doenças sexualmente transmissíveis 

Espaço geográfico como espaço de vida. A 
saúde/doença como produção biopsicosocial. 
Alternativas para cuidado da saúde/doença.  

A questão da saúde/doença entre os povos 
indígenas. Política social de saúde para os povos 
indígenas. 
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CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
 

 Ambiente, território e cultura: 
desenvolvimentos recentes  

FAE 157 

G4 

 

Apresentação e discussão de abordagens 
emergentes nas investigações e práticas 
científicas imbricadas com as discussões/ 
problematizações associadas às dimensões 
político-territorial, socioambiental e sociocultural 
da realidade.  

 Ambiente, território e cultura: 
estudos orientados 

FAE 158 

G4  

 

Estudos específicos direcionados à pesquisa e 
investigação das abordagens científicas 
desenvolvidas com o objetivo de tentar 
interpretar, elucidar e compreender as dimensões 
político-territorial, sociocultural e socioambiental 
da realidade, sob supervisão de um ou mais 
professor(es) orientador(es). 

Matemática Financeira 

FAE 160 

G4  

 

Progressões geométricas e Juros compostos. 
Estudo do funcionamento do mercado financeiro 
considerando as atividades cotidianas: taxas, 
amortizações, investimentos, etc.  

Diálogos interculturais: a 
etnomatemática  

FAE 161 

G4 

 

A matemática e a cultura. Estudos sobre as 
matemáticas de diversos grupos culturais.  A 
etnomatemática: origem, itinerários, desafios e 
suas contribuições para a escola indígena.  

 

 Tratamento da informação 

FAE 162 

G4  

 

 

Leitura, interpretação e organização de dados e 
informações em tabelas, gráficos, diagramas. 
Introdução de noções de estatística e de 
probabilidade  

Cálculo 

FAE 163 

G4 

 

Noções básicas sobre: seqüências numéricas, 
limites, continuidade, cálculo e aplicação das 
derivadas. A modelagem matemática no 
desenvolvimento de projetos.  

 
 Tópicos Especiais em Ciências 
da Natureza e Matemática 

FAE 

G6 

 

Conteúdos variados 
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CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
 NÚCLEO ESPECÍFICO: CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANIDADES  

 

 DISCIPLINAS EMENTA 

-Temas 
fundamentais em 
Ciências Sociais 
1:Povos Indígenas 
e Estado Nacional: 
territórios e 
identidades 

FAE 074 

G5 

 

Relação do Estado com os povos 
indígenas do Brasil. Colonização. O 
indigenismo missionário, no Império e na 
República. O conceito jurídico de Terra 
Indígena ao longo da história. Processos 
de territorialização. Identidades indígenas 
e Estado nacional. Tutela; políticas de 
assimilação; emergências étnicas. 
Produção do conceito de índio como 
sujeito de direitos. Relações interétnicas; 
etnocentrismo e racismo. Políticas 
públicas e povos indígenas. O movimento 
indígena e o indigenismo contemporâneo. 

-Temas 
fundamentais em 
Ciências Sociais 2 

Processos de 
aprendizagem da 
cultura FAE 082 

G5 

 

 

Socialização, aprendizagem e processos 
de formação  da pessoa em uma 
perspectiva socioantropológica. 

Etnografia e processos de aprendizagem 
escolares e não escolares. 

 

 

-Temas 
fundamentais em 
Ciências Sociais 3  

Cosmologias e 
religiões 

FAE 099 

G5 

 

Discutir as relações entre cosmologia e 
sociabilidade como formas de se 
conceber a sociedade, a natureza e o 
homem. As narrativas históricas e 
mitológicas como reflexões indígenas 
sobre a sua própria história e a sua 
concepção de mundo.  

A partir das noções antropológicas de 
cosmologia, ritual, mito, escatologia 
discutir os regimes cosmológicos das 
sociedades ameríndias: o perspectivismo 
amazônico, multiculturalismo x 
multinaturalismo, a relação de oposição 
entre vivos e mortos, as várias 
concepções para a relação entre 
natureza/cultura/sobrenatureza. A 
construção da noção de pessoa nas 
sociedades indígenas, o idioma da 
corporalidade e a fabricação simbólica do 
corpo. 
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CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
 -Temas 

fundamentais em 
Geociências 1  

FAE 075 

G5 

 
Espaço geográfico, político e social 
brasileiro. Relevo e hidrografia. Recursos 
naturais renováveis e não renováveis.  

-Temas 
fundamentais em 
Geociências 2 

FAE 083 

G5 

 

Diversidade nas representações da 
especialidade. Relação entre os 
processos e as diferentes concepções de 
geografia e aprendizagem. 

-Temas 
fundamentais em 
Geociências 3  

FAE 100 

G5 

 

Espaço geográfico como habitat dos 
povos. Recursos naturais. 
Desenvolvimento sustentável. Estrutura 
fundiária. Relação entre formas de posse 
e uso da terra. Usos do território 
indígena. 

- Temas 
fundamentais em 
História 1:  História 
Indígena desde os 
tempos Pré-
coloniais  

FAE 076 

G5 

 

 

O período pré-colonial; grupos culturais e 
a paisagem; os tipos de sítios, vestígios,  
tecnologias, relações sociais, cultura 
material.  A Proteção do Patrimônio 
Arqueológico no Brasil e em Minas 
Gerais.  

- Temas 
fundamentais em 
História 2: As 
fontes sobre a 
história indígena  
FAE 084 

G5 

 

 

Levantamento de fontes orais, escritas e  
iconográficas  que abordem a questão 
indígena, sobretudo em Minas Gerais. 

Estimular elaboração de pesquisa e 
grupos de estudo. 

 

Temas 
fundamentais em 
História 3: O 
Ensino de História  

FAE 101 

G5 

 

 

 

Leitura crítica de livros didáticos sobre 
história do Brasil e Indígena. Produção de 
material didático e atividades com os 
alunos.  
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CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
 Tópicos Especiais: 

“Bases conceituais 
e metodológicas do 
conhecimento II” 

FAE 151 

G5 

 

Discussão de aspectos particulares, 
relevantes e atuais, das concepções 
teórico-conceituais e metodológicas das 
Ciências Sociais e Humanidades. 

Tópicos Especiais: 
Diálogo Intercultural  

FAE 165 

G5 

 

Discussão de aspectos particulares, 
relevantes e atuais, das várias formas de 
Conhecimento (em particular, no campo 
do conhecimento formal, das ciências 
sociais e humanidades), que contribuem/ 
convergem para a construção do diálogo 
intercultural. 

Tópicos Especiais: 
Ciências Sociais  

FAE 166 

G5 

 

Discussão de aspectos particulares, 
relevantes e atuais, das Ciências Sociais, 
contemplando abordagens em ciência 
básica e aplicada. 

Tópicos Especiais: 
Geociências  

FAE 167 

G5 

 

Discussão de aspectos particulares, 
relevantes e atuais, das Ciências Sociais, 
contemplando abordagens em ciência 
básica e aplicada. 

Tópicos Especiais: 
História /Histórias   
Regionais 

FAE 168 

G5 

 

Abordar a história indígena de 
Minas Gerais focalizando as 
histórias regionais e dos grupos 
indígenas do estado.  

Ambiente, território 
e cultura: Gestão e 
planejamento 
territorial  

FAE 170 

G5 

 

As relações sociais, culturais, 
econômicas e políticas que envolvem a 
questão indígena. A superação da visão 
dicotômica entre moderno e atrasado que 
marca as relações entre sociedade 
indígena e não indígena. As 
especificidades, a interdependência e o 
híbrido. 

 

Ambiente, território 
e cultura: Conflitos 
Socioambientais e 
Apropriação 
Territorial 

FAE 169 

G5 

 

 

A disciplina enfocará as dinâmicas 
hegemônicas de apropriação territorial no 
Brasil e em Minas Gerais, com ênfase 
nos projetos de desenvolvimento e suas 
consequências para populações rurais, 
sobretudo agricultores, vazanteiros, 
vargeiros, minorias étnicas, com ênfase 
especial para os povos indígenas. 



 
 
 

66  

 

CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
 Ambiente, território 

e cultura: 

Desenvolvimentos 
recentes 

FAE157 

G4 

 

Apresentação e discussão de 
abordagens emergentes nas 
investigações e práticas das Ciências 
Sociais e Humanidades, imbricadas com 
as discussões/ problematizações 
associadas às dimensões político-
territorial, socioambiental e sociocultural 
da realidade.  

 

Ambiente, território 
e cultura: estudos 
orientados 

FAE 158 

G4 

 

Estudos específicos direcionados à 
pesquisa e investigação das abordagens 
das Ciências Sociais e Humanidades, 
desenvolvidas com o objetivo de tentar 
interpretar, elucidar e compreender as 
dimensões político-territorial, sociocultural 
e socioambiental da realidade, sob 
supervisão de um ou mais professor(es) 
orientador(es). 

 

Tópicos Especiais 
em Ciências Sociais 
e Humanidades 

FAE  

G6 

 

Conteúdos variados 
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CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
  

 

 
 

R E L A Ç Ã O  D E   E M E N T A S 

 

 
 

CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL PARA 
PROFESSORES – FIEI 

 
 

 Política Educacional I CÓDIGO
FAE031 

Políticas sociais e educação no Brasil. Organização do sistema educacional brasileiro: legislação, competências 
federativas, níveis e modalidades de ensino. Políticas e procedimentos de financiamento e de avaliação da 
educação. Políticas de integração e reconhecimento dos índios. A legislação e normas administrativas no âmbito 
da educação escolar indígena. 

Gestão da Escola e Sistemas de Ensino I CÓDIGO
FAE038 

A escola indígena e seus sujeitos. Gestão democrática. Organização do trabalho na escola. A especificidade da 
organização da escola indígena. Papel da coordenação pedagógica. Organização e gestão dos tempos e espaços 
escolares. Formas de participação na organização e gestão da escola. Relação escola-comunidade. Construção e 
implementação do projeto político-pedagógico 

Estágio Supervisionado I CÓDIGO
FAE067 

Observação, análise e reflexão dos processos educativos em espaços escolares e não escolares das 
comunidades indígenas 

Estágio Supervisionado II 

 

 

CÓDIGO
FAE068 

 Observação, análise e acompanhamento dos processos de ensino e aprendizagem em sala de aula e de 
coordenação pedagógica em espaços educativos escolares e não-escolares 
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CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
 Estágio Supervisionado III CÓDIGO

FAE080 

Observação, análise, reflexão e intervenção nos processos educativos em espaços escolares e não escolares das 
comunidades indígenas. Elaboração e implementação de propostas de intervenção. Produção de material 
didático. 

Estágio Supervisionado I V CÓDIGO
FAE089 

 Elaboração e implementação de propostas de intervenção. Produção de material didático. 

Estágio Supervisionado na área de Línguas, Arte e Literatura CÓDIGO
FAE104 

Observação, análise, reflexão e intervenção nos processos educativos em espaços escolares e não escolares das 
comunidades indígenas relacionados à área de Línguas, Arte e Literatura. 

Elaboração e implementação de propostas de intervenção. Produção de material didático. 

Laboratório Intercultural I CÓDIGO
FAE039 

Saber tradicional indígena e saber acadêmico. Educação intercultural: passagens, mediações e processos 
tradutórios. Participação em grupos de pesquisa e extensão 

Laboratório Intercultural II CÓDIGO
FAE045 

Produção de material educativo a partir do Laboratório Intercultural. Definição do produto a ser produzido. 

Laboratório Intercultural III CÓDIGO
FAE051 

Saber tradicional indígena e saber acadêmico. Educação intercultural: passagens, mediações e processos 
tradutórios. Participação em grupos de pesquisa e extensão da área de conhecimento específica.  

 Laboratório Intercultural IV CÓDIGO
FAE057 

Produção de material educativo a partir do Laboratório Intercultural da área de conhecimento específica. Definição 
do produto a ser produzido. 

Projeto de Pesquisa e Intervenção I 
CÓDIGO
FAE070 

A pesquisa como eixo da prática pedagógica. Metodologia de pesquisa. Vínculo entre pesquisa e intervenção. 
Definição do problema ser investigado. Elaboração do projeto de pesquisa/intervenção. Definição do orientador. 
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CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
 Projeto de Pesquisa e Intervenção II CÓDIGO

FAE081 

Desenvolvimento do projeto de pesquisa. Coleta de dados. Registro e organização dos dados coletados. Análise 
dos dados. Reflexão sobre a pesquisa e a realidade investigada. Elaboração de uma proposta de intervenção. 

Projeto de Pesquisa e Intervenção III 
CÓDIGO
FAE092 

 

Produção de material pedagógico a partir do projeto. Definição do produto a ser produzido. Elaboração do produto 
como Trabalho de Conclusão de Curso. 

Projeto de Pesquisa e Intervenção IV CÓDIGO
FAE103 

Socialização dos resultados do projeto. Seminário de Avaliação: apresentação e avaliação dos trabalhos de 
conclusão de curso. 

Currículo I: Projeto político pedagógico 
CÓDIGO
FAE044 

Escolarização e Currículo: sua história e sua prática. Proposta pedagógica e função social da escola indígena. 
Proposta pedagógica e participação. Movimentos Sociais e proposta pedagógica da escola indígena. 
Escolarização e cultura escolar. 

Processos de Ensino e Aprendizagem I: Processos de Ensinar e aprender 
CÓDIGO
FAE054 

Pensamento pedagógico em diferentes propostas educativas: contextos históricos, princípios pedagógicos e 
abordagens metodológicas. Ensino e aprendizagem em contextos culturais diferenciados. Articulações entre os 
processos cognitivos e afetivos relacionados ao ensino e aprendizagem  no cotidiano das aldeias e na escola 
indígena 

Política Educacional II: A escola indígena e a legislação brasileira: desafios e perspectivas CÓDIGO
FAE109 

A construção da educação intercultural nas políticas de educação no Brasil. A LDB. O Referencial Curricular para 
as Escolas Indígenas (RCNEI), As resoluções do Conselho Nacional de Educação. Os Referenciais Nacionais 
para a formação de professores indígenas. As escolas indígenas em Minas Gerais e sua relação com a secretaria 
Estadual de Educação. 

Gestão da Escola e Sistemas de Ensino II: Práticas de gestão nas escolas indígenas no Brasil e 
na América Latina 

CÓDIGO
FAE112 

 

Movimento Indígena e gestão das escolas. Análise de experiências de gestão em escolas indígenas no Brasil e na 
América Latina: o papel dos diretores e da coordenação pedagógica, os calendários, os regimentos, a 
organização de tempos e espaços, a relação com a comunidade indígena, as parcerias. 
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CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
 Currículo II: Práticas de currículo nas escolas indígenas do Brasil e da América Latina CÓDIGO

FAE110 

 

Movimento Indígena e currículo  das escolas. Cultura indígena e conhecimento escolar. Análise de experiências 
de organização curricular em escolas indígenas no Brasil e na América Latina: os projetos político pedagógicos, 
seleção e organização de conteúdos, os processos de avaliação, os registros da prática, pedagógica, a cultura 
indígena e o currículo. 

Processos de Ensino e Aprendizagem II: A escola indígena para a infância: a educação infantil e 
os anos iniciais do Ensino Fundamental 

CÓDIGO
FAE111 

 

A infância entre os povos indígenas e o processo de escolarização. O processo de alfabetização e letramento em 
escolas indígenas monolingües, bilingües e plurilingües. Uma escola pensada para as crianças indígenas. Análise 
de experiências de escolas indígenas no Brasil e na América Latina. 

Análise crítica da prática pedagógica I 
CÓDIGO
FAE032 

 

Acompanhamento do processo de formação dos estudantes. Sistematização da experiência vivida no curso. 
Reflexão da prática vivida, Definição de eixos temáticos da sistematização. Elaboração de perguntas orientadoras 
e categorias de análise. Definição da proposta metodológica para sistematização. Realização da proposta de 
sistematização definida. 

Análise crítica da prática pedagógica II  
CÓDIGO
FAE040 

 

Acompanhamento do processo de formação dos estudantes. Interpretação crítica dos dados coletados. 
Elaboração de produtos sobre a sistematização realizada. Socialização dos trabalhos de sistematização. 

Participação em Projetos Sociais nas Comunidades Indígenas CÓDIGO
FAE046 

 

Desenvolvimento, inserção em projetos sociais das comunidades. Registro e documentação do projeto. Produção 
de material educativo. 

Prática de Ensino em Língua, Arte e Literatura 
CÓDIGO
FAE091 

 

Experiências e propostas pedagógicas em escolas indígenas e não indígenas na área de Artes, Lingua e 
Literatura. Conhecimento e elaboração de metodologias que facilitem o aprendizado da área de conhecimento. 
Produção de material didático da área de acordo com o projeto político das escolas indígenas 
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CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
 

Movimento Indígena e Educação I: o direito à educação 
CÓDIGO
FAE033 

A educação como direito social e individual. A educação como um direito de cidadania e de participação crítica na 
sociedade. O direito dos povos indígenas a uma educação específica, diferenciada, intercultural e bilingue. A luta 
do Movimento Indígena pelo direito à educação específica e diferenciada no Brasil.  

Movimento Indígena e Educação II: diálogos interculturais 

CÓDIGO 

FAE041 

Relações possíveis entre sociedade tradicionais e conhecimentos científicos, oralidade e escrita, tradições e 
traduções. A educação intercultural a partir do pensamento indígena. 

Movimento Indígena e Educação III: experiências de escolas indígenas no Brasil 

CÓDIGO 

FAE047 

 

Movimento Indígena e seu papel na construção de políticas públicas de educação. Proposta pedagógica de 
interculturalidade nas experiências de escolas indígenas no Brasil. Movimentos Sociais e projeto político 
pedagógico das escolas indígenas.  

Movimento Indígena e Educação IV: arte indígena 
CÓDIGO
FAE050 

Arte e literatura na perspectiva indígena. Experiências de autoria. Geografias e biografias no desenho, na 
escultura, no vídeo e em outros meios. Arte e vida nas aldeias.  

Movimento Indígena e Educação V: Educação Intercultural 
CÓDIGO
FAE056 

Movimento indígena e educação intercultural. Saberes tradicionais dos povos indígenas e saberes acadêmicos: 
encontros e desafios. A construção da educação intercultural nas políticas de educação no Brasil. 

Povos Indígenas e Projetos Sociais I: projetos de vida x projetos sociais 
CÓDIGO
FAE063 

Povos Indígenas, projetos de vida e projetos sociais. Movimento Indígena e políticas públicas sociais. As terras 
indígenas e os projetos sociais. Autonomia e auto-determinação dos povos indígenas. 

Povos Indígenas e Projetos Sociais II: políticas lingüísticas 
CÓDIGO
FAE069 

 

Panorama da diversidade cultural e lingüística no Brasil. História das línguas e políticas lingüísticas em terras 
americanas.  

Povos Indígenas e Projetos Sociais III: políticas de saúde 
CÓDIGO
FAE079 

Movimento Indígena e Políticas públicas de saúde. A FUNASA  e a participação dos Conselhos. A criação dos 
Distritos Sanitários Especiais Indígenas.  
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CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
 

Povos Indígenas e Projetos Sociais IV: : direitos indígenas 
CÓDIGO
FAE090 

Políticas Indigenistas. O direito dos povos indígenas e a legislação brasileira. As resoluções internacionais sobre 
os direitos das populações indígenas. As organizações indígenas no contexto brasileiro e internacional 

POVOS INDÍGENAS E PROJETOS SOCIAIS V: Meio ambiente e Auto sustentação 
CÓDIGO
FAE102 

Os povos indígenas  no contexto do desenvolvimento sustentável. Experiências indígenas de preservação do 
meio ambiente. Povos Indígenas e Projetos de auto-sustenção. Movimento Indígena e Políticas públicas de meio 
ambiente e de desenvolvimento sustentável em terras indígenas. 

Estudos Lingüísticos: Língua Portuguesa 
CÓDIGO
FAE052 

 

Noções de sociolingüística, história, dialetologia e gramática da língua portuguesa falada e escrita. 

Estudos Literários: Introdução 
CÓDIGO
FAE058 

A disciplina pretende introduzir os cursistas nos estudos literários, abordando a especificidade da literatura através 
da vertente da experiência literária. Os temas abordados incluem as relações entre vida e obra, ato de escrever e 
matéria de vida, linhagem e cânone, história e literatura. Tomam-se como objetos textos da literatura brasileira e 
portuguesa, bem como textos críticos e teóricos. 

Arte e Cultura: Introdução 
CÓDIGO
FAE059 

Estudo das culturas em algumas de suas manifestações: música, artes plásticas, educação física, teatro e rituais. 
Estudo de formas específicas de expressão artística, abordadas tanto através de uma contextualização em suas 
dimensões culturais, quanto em seus aspectos formais e técnicas. 

Introdução à Lingüística I 
CÓDIGO
FAE113 

Introdução à lingüística básica. Transcrição fonética e fonêmica de dados de línguas indígenas e do português; 
sistemas ortográficos; procedimentos da análise morfofonêmica e morfossintática; aspectos tipológicos de línguas 
indígenas. Análise lingüística de textos em línguas indígenas. A linguagem e a sociedade. Tarefas da lingüística 
no Brasil: o estudo das línguas indígenas brasileiras. 

Introdução à Lingüística II 
CÓDIGO
FAE114 

Continuação dos conteúdos da primeira: transcrição fonética e fonêmica de dados de línguas indígenas e do 
português; sistemas ortográficos; procedimentos da análise morfofonêmica e morfossintática; aspectos tipológicos 
de línguas indígenas. Análise lingüística de textos em línguas indígenas. A linguagem e a sociedade. Tarefas da 
lingüística no Brasil: o estudo das línguas indígenas brasileiras 

 



 
 
 

73  

 

CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
 

Introdução à Lingüística III 
CÓDIGO
FAE115 

Continuação dos conteúdos da primeira: transcrição fonética e fonêmica de dados de línguas indígenas e do 
português; sistemas ortográficos; procedimentos da análise morfofonêmica e morfossintática; aspectos tipológicos 
de línguas indígenas. Análise lingüística de textos em línguas indígenas. A linguagem e a sociedade. Tarefas da 
lingüística no Brasil: o estudodas línguas indígenas brasileiras. 

Arte e cultura: desenho e pintura I 
CÓDIGO
FAE117 

Estudo e prática de algumas técnicas de desenho e pintura, através do uso de diferentes materiais. 

Arte e cultura: desenho e pintura II 
CÓDIGO
FAE118 

 

Continuação do estudo e prática de algumas técnicas de desenho e pintura, através do uso de 
diferentes materiais.   

Literatura indígena 
CÓDIGO
FAE116 

 

Leitura e análise de textos e publicações de autoria indígena 

Arte e Cultura: Papel 
CÓDIGO
FAE119 

 Estudo das diversas formas de produzir papel, com diferentes materiais. 

Arte e cultura: Música I  
CÓDIGO
FAE120 

Introdução aos estudos da música. Harmonia, melodia e ritmo. Os diversos gêneros da produção musical. 
Etnomusicologia e as tradições musicais indígenas 

Arte e cultura: Música II 
CÓDIGO
FAE121 

Continuação dos estudos da música. Harmonia, melodia e ritmo. Os diversos gêneros da produção musical. 
Etnomusicologia e as tradições musicais indígenas. 

Arte e cultura: Música III 
CÓDIGO
FAE122 

Continuação dos estudos da música. Harmonia, melodia e ritmo. Os diversos gêneros da produção musical. 
Etnomusicologia e as tradições musicais indígenas. 
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Arte e cultura: artes cênicas I 
CÓDIGO
FAE125 

Princípios das artes cênicas: texto, teatro e dança. As varias formas de expressão corporal e o seu estudo. O 
teatro e a sua história. Movimentos de vanguarda do teatro mundial e o seu impacto sobre a cultura 
contemporânea 

Arte e cultura: artes cênicas II 
CÓDIGO
FAE126 

Princípios das artes cênicas: texto, teatro e dança. As varias formas de expressão corporal e o seu estudo. O 
teatro e a sua história. Movimentos de vanguarda do teatro mundial e o seu impacto sobre a cultura 
contemporânea 

Arte e cultura: Cerâmica I 
CÓDIGO
FAE123 

História da cerâmica. A cerâmica em seus diversos usos: habitação, utensílios e formas de expressão artística. 
Modos de fazer e de conservar. Tradições: formas e representações em cerâmica. 

Arte e cultura: Cerâmica II 
CÓDIGO
FAE124 

Continuação  - História da cerâmica. A cerâmica em seus diversos usos: habitação, utensílios e formas de 
expressão artística. Modos de fazer e de conservar. Tradições: formas e representações em cerâmica. 

Produção e edição do texto: Impresso I 
CÓDIGO
FAE127 

Registro, criação, tradução, edição e publicação de textos para livro, jornal, revista, cartas e outros. Produção de 
textos informativos, noções de projeto gráfico, edição de texto informativo em relação ao projeto gráfico, texto 
imagem e programação visual, produção de material para encarte do Boletim da UFMG, planejamento e produção 
de jornal, planejamento e produção de livros. 

Produção e edição do texto: Impresso II 
CÓDIGO
FAE128 

Continuação - Registro, criação, tradução, edição e publicação de textos para livro, jornal, revista, cartas e outros. 
Produção de textos informativos, noções de projeto gráfico, edição de texto informativo em relação ao projeto 
gráfico, texto imagem e programação visual, produção de material para encarte do Boletim da UFMG, 
planejamento e produção de jornal, planejamento e produção de livros. 

Produção e edição do texto: Vídeo I 
CÓDIGO
FAE129 

 

Realização de exercícios sobre os modos de construção dos planos: montagem na captura da imagem, 
continuidade da ação e do enquadramento no interior de cada plano e de um plano em relação ao outro. 
Introdução às noções essenciais para a produção do filme, como plano, enquadramento, continuidade e 
montagem ou edição. 
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Produção e edição do texto: Vídeo II 
CÓDIGO
FAE130 

Exercícios de filmagem. Noções de enquadramento, Estudo de documentários realizados em comunidades 
indígenas. Produção de roteiros.  

Produção e edição do texto: Vídeo III 
CÓDIGO
FAE131 

 

Confecção de projetos para captação de recursos para produção de vídeos. Estudo de documentários realizados 
em comunidades indígenas. 

Produção e edição do texto: Vídeo IV 
CÓDIGO
FAE132 

Técnicas de edição. Noções de informática. 

Produção e edição do texto: Web I 
CÓDIGO
FAE136 

A linguagem e o texto para web. Comunidade global e virtualidade. Softwares e instrumentos de produção do 
texto na internet. Criação e manutenção do site  Bay- Universidade Indígena, da Faculdade de Letras da UFMG. 

Produção e edição do texto: Web II 
CÓDIGO
FAE137 

A linguagem e o texto para web. Comunidade global e virtualidade. Softwares e instrumentos de produção do 
texto na internet. Criação e manutenção do site  Bay- Universidade Indígena, da Faculdade de Letras da UFMG. 

Produção e edição do texto: Web III 
CÓDIGO
FAE138 

A linguagem e o texto para web. Comunidade global e virtualidade. Softwares e instrumentos de produção do 
texto na internet. Criação e manutenção do site  Bay- Universidade Indígena, da Faculdade de Letras da UFMG. 

Produção e edição do texto: Material didático  
CÓDIGO
FE135 

 

Tipos de materiais e campos do saber ensinado na escola. Escolha de fontes, papel e as modalidades da 
linguagem pedagógica. Revisão e editoração de livros didáticos. Coleta de material e preparação para a edição e 
produção de livros para as escolas das aldeias. 

Arte e Cultura: Prática de Leitura 
CÓDIGO
FAE134 

 

Introdução aos modos de analisar e compreender textos científicos, jornalísticos e literários. A produção do ensaio 
e crítica literária. Técnicas de fichamento e aproveitamento de leitura 
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 Temas Fundamentais em Ciências Sociais: Repensando as relações entre os grupos humanos e 

a natureza 
CÓDIGO
FAE139 

A relação natureza/cultura como fundamento do conhecimento das Ciências Sociais e suas diferentes 
abordagens. As noções de progresso, desenvolvimento, subdesenvolvimento e etnodesenvolvimento. As relações 
entre os grupos humanos e a natureza em diferentes tradições de pensamento (ameríndias) 

Temas Fundamentais em Ciências Sociais: Antropologia e Educação 
CÓDIGO
FAE141 

 

As relações entre cultura e educação em uma perspectiva antropológica. Os processos de aprendizagem da 
cultua. Escola e cultura. Etnografia da escola e da escolarização. Antropologia da criança. 

Temas Fundamentais em Ciências Sociais: Estado e sociedade 
CÓDIGO
FAE140 

 

Estado e organizações políticas, o rural e o urbano, mercado e globalização. 

Temas Fundamentais em Geociências: Percepção do espaço vivido em Minas Gerais 
CÓDIGO
FAE142 

 

Apresentação e discussão das teorias e questões relacionadas como a Geografia Cultural, Etnogeografia e 
Percepções do Ambiente. As discussões teóricas, feitas hoje em dia, sobre questões como: identidade, cultura e 
as difrentes noções de territorialidade indígena no Brasil. Estudo das noções de etnodesenvolvimento, 
etnoambientalismo e etnoconservação, apresentando exemplos das experiências que estão sendo desenvolvidas 
no país. Estudos de análise ambiental e percepção do espaço em Minas Gerais, a partir da questão da destruição 
(topocídio) e das formas de preservação/recuperação (todo-reabilitação) do meio ambiente no estado) 

Temas Fundamentais em Geociências: Geomorfologia Ambiental e Geologia do Planejamento 
CÓDIGO
FAE143 

 

Abordagem conceitural sobre o papel das Geociências na construção/implantação dos modelos de 
Desenvolvimento Sustentável, incluindo a implementação de medidas de gerenciamento ambiental no contexto do 
ordenamento terrritorial e enfoques sobre a geopolítica de minérios.l Investigação dos conceitos e temas 
relacionados com a Geografia Física, Análise Ambiental, e Geologia Aplicada, contemplando a definição 
classificação e exemplificação dos impactos socioamientais desencadeados por atividades antrópicas. 
Abordagem dos procedimentos e métodos utilizados nos processos de recuperação de áreas degradadas pela 
intervenção antrópica em diferentes realidades e contextos (urbano, rural, regional). Abordagem prática 
fundamentada na utilização da cartografia ambiental. Aplicação da Geologia de Planejamento e Geomorfologia 
Ambiental no Etnodesenvolvimento 

 

 

 

 



 
 
 

77  

 

CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
 

Temas Fundamentais em Geociências: geografia Cultural e Etnosustentabilidade 
CÓDIGO
FAE144 

 

 

Investigação dos temas associados à apropriação simbólica e visões de mundo, imaginário e paradigmas. 
Discussão das questões relacionadas à reivindicação da diferença e emergência de identidades coletivas. Estudo 
da diversidade dos padrões e processos culturais. Pesquisas sobre Territorialidade e Cultura. Ênfase na 
revalorização das realidades territorial e cultural nas investigações práticas geográficas. Análise e interpretação 
dos processos de Indigenismo e Territorialização. Debates sobre etnogeografia e a geopolítica da biodiversidade. 
Definição, contextualiação e exemplificação dos conceitos de Etnodesenvolvimento e Etno-sustentabilidade. 
Abordagem específica sobre as paisagens culturais mineiras. 

Temas Fundamentais em História: Memória pré-colonial e indígena uso e valorização do 
território na perspectiva histórica e cultural 

CÓDIGO
FAE145 

 

Revisão da história indígena focalizando o período pré-colonial;  suas tecnologia, relações sociais, relações 
sociais, relação com o espaço e cultura material. O Patrimônio Arqueológico o Brasil e em Minas Gerais. 
Projeção, valorização manejo do território indígena focalizando o seu Patrimônio Cultural.  

Temas Fundamentais em História: levantamento, análise e pesquisa em fontes sobre a história 
indígena 

CÓDIGO
FAE146 

Levantamento de fontes escritas e iconográficas que abordem a questão indígena, sobretudo em Minas Gerais. 
Estimular acesso e consultas a Arquivos, Museus e Bibliotecas. Elaboração de projetos de pesquisa e 
organização de grupos de estudos temáticos.  

Temas Fundamentais em História: A (re)construção de uma história do Brasil e indígena/Ensino 
de história e produção de material didático 

CÓDIGO
FAE147 

Leitura crítica de livros didáticos sobre história do brasil e Indígena. Produção de textos e elaboração de material 
didático. Proposições de atividades com os alunos.  

Temas Fundamentais em Ciências da Natureza I 
CÓDIGO
FAE148 

O mapeamento ambiental das áreas indígenas, realizado no primeiro módulo do curso (1 semestre 2006) , indicou 
algumas doenças que acometem a população infantil e adulta. Buscar a compreensão desse quadro a partir das 
relações entre os modos de morar e as condições coletivas de vida significa ampliar a compreensão da saúde e 
exercitar o direito fundamentl de reivindicar saúde para todos. Identificar os fatores sociais, culturais, ecológicas e 
ambientais que favorecem a incidência e prevalência de certas doenças como Chagas, Esquistossomose, 
Leishmaniose, Tuberculose, Diarréia e Dengue. Elaborar uma cartilha sobre essas doenças para uso na 
comunidade e na esola. Listar algumas atitudes e ações coletivas que vão determinar mais saúde à comunidade.  
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Temas Fundamentais em Ciências da Natureza II 
CÓDIGO
FAE149 

Abordagens temáticas relevantes para a construção do arcabouço teórico-conceitual e metodológico básicos e 
desenvolvimento das Ciências da Natureza, contemplando/ privilegiando os enfoques biológicos e ecológicos- 
incluindo abordagens aplicadas. 

Temas Fundamentais em Ciências da Natureza III 
CÓDIGO
FAE150 

Abordagens temáticas relevantes para a construção do arcabouço teórico-conceitual e metodológico 
básicos e desenvolvimento das Ciências da Natureza contemplando/ privilegiando os enfoques das 
Geociências/ Ciências da Terra, de cunho geográfico, geopolítico, geológico, geomorfológico, 
cartográfico, etc.- incluindo abordagens aplicadas 

  

Estágio Supervisionado em Ciências da Natureza e Matemática 
CÓDIGO
FAE106 

Observação, análise, reflexão e intervenção nos processos educativos em espaços escolares e não 
escolares das comunidades indígenas relacionados à área de Ciências da Natureza e matemática. 
Elaboração e implementação de propostas de intervenção. Produção de material didático. 

  

Temas Fundamentais em Biologia I 
CÓDIGO
FAE071 

 

Corpo humano e genética - dinâmica do corpo  humano, dentro de uma perspectiva sistemática abordar 
reprodução e crescimento, funcionamento e transformação. 

Temas Fundamentais em Biologia II 
CÓDIGO
FAE086 

 

Ecologia - focalizar a convivência do ser humano entre si e com a natureza, de talforma a compreender os 
processos de intervenção apreensão e recriação do mundo natural. Os estudos de botânica, zoologia, água, solo, 
ar devem emergir nesse contexto. Buscar focalizar a biologia do dia-a-dia. 

Temas Fundamentais em Física I 
CÓDIGO
FAE071 

Magnetismo e eletricidade   

Temas Fundamentais em Física II 
CÓDIGO
FAE096 

Ótica e Astronomia - Física do dia-a-dia. 
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Temas Fundamentais em Química I 
CÓDIGO
FAE087 

Materiais e propriedades, trasnformação dos materiais, transformação dos alimentos 

 
  

Temas Fundamentais em Química II 
CÓDIGO
FAE095 

Resíduos e impactos ambientais -Química do dia-a-dia. 

 
  

Matemática e resolução de problemas  
CÓDIGO
FAE042 

A resolução de problemas no contexto escolar e nos vários contextos culturais. Estratégias de 
resolução de problemas. Problemas, desafios, investigações matemáticas, projetos interdisciplinares e 
projetos desenvolvidos por meio de modelagem matemática. 

  

 Matemática do cotidiano e matemática escolar 
CÓDIGO
FAE048 

Discussão sobre as diferentes situações do dia-a-dia em que se faz uso do conhecimento matemático e 
refletir sobre diferenças e sobre o que existe em comum entre a matemática do cotidiano, a matemática 
escolar e a matemática dos matemáticos. 

  

Temas Fundamentais em Matemática I - Estudo das Funções 
CÓDIGO
FAE073 

Estudo das variações lineares quadráticas, exponenciais, logarítimicas e trigonomíetricas. Análise do 
fenômenos, tanto do cotidiano como de outras áreas do conhecimento, por meio da leitura, 
interpretação e construção de gráficos. Recursos computacionais para o estudo de funções. 

  

Temas Fundamentais em Matemática II - Geometria 
CÓDIGO
FAE088 

Estudo de figuras planas e espaciais por meio de abordagens experimentis e dedutivas. Recursos 
computacionais para o estudo da geometria.    

Temas Fundamentais em Matemática III - Análise Combinatória, Estatística e Probabilidade 
CÓDIGO
FAE097 

Princípio aditivo e multiplicativo da contagem. Espaço de probabilidade, condicionamento e 
independência de eventos. Noções sobre limite e validade das informações estatísticas que recebemos 
no cotidiano. 
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Prática de Ensino em Ciências da Natureza e Matemática 
CÓDIGO
FAE094 

Experiências e propostas pedagógicas em escolas indígenas e não indígenas na área de Ciências da 
Natureza e Matemática. Conhecimento e elaboração de metodologias que facilitem o aprendizado da 
área de conhecimento. Produção de material didático da área de acordo com o projeto político das 
escolas indígenas.  

  

Tópicos Especiais: Bases conceituais e metodológicas do conhecimento III 
CÓDIGO
FAE151 

Discussão de aspectos particulares, relevantes e atuais, das concepções teórico-conceituais e 
metodológicas das Ciências da Natureza e Matemática   

Tópicos Especiais: Diálogo intercultural etnociência 
CÓDIGO
FAE152 

Discussão de aspectos particulares, relevantes e atuais, das várias formas de Conhecimento, que 
contribuem/ convergem para a construção do diálogo intercultural e desenvolvimento da(s) 
etnociência(s). 

  

Tópicos Especiais: História da ciência 
CÓDIGO
FAE153 

Aspectos particulares e atuais concernentes ao desenvolvimento histórico das abordagens científicas, 
compreendendo os vetores/ vertentes conceituais e metodológicos.   

Tópicos Especiais: Arte e ciência 
CÓDIGO
FAE154 

Abordagem das conexões e interfaces entre o Conhecimento científico, nas áreas das Ciências da 
Natureza e Matemática (em seus conteúdos básico e aplicado), e a(s) Arte(s).   

Tópicos Especiais: Materiais didáticos e informática 
CÓDIGO
FAE155 

Discussão sobre a utilização de materiais didáticos adequados ao ensino/ aprendizagem das Ciências 
da Natureza e Matemática, com incorporação/ apropriação para fins didático-pedagógicos, dos 
modernos recursos da informática,  

  

Ambiente, território e cultura: educação ambiental 
CÓDIGO
FAE379 

Ênfase no mapeamento da situação ambiental com perspectiva de reler e entender os processos 
dinâmicos de transformação da natureza. Conhecer e discutir os impactos antrópicos no ambiente que 
interferem na vida da coletividade e dos seres vivos. Relacionar um conjunto de ações individuais e 
coletivas para contemplar a diversidade da vida e cuidar do lugar onde se vive. 
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Ambiente, território e cultura: desenvolvimentos recentes 
CÓDIGO
FAE157 

Apresentação e discussão de abordagens emergentes nas investigações e práticas científicas 
imbricadas com as discussões/ problematizações associadas às dimensões político-territorial, 
socioambiental e sociocultural da realidade.  

  

Ambiente, território e cultura: estudos orientados 
CÓDIGO
FAE158 

Estudos específicos direcionados à pesquisa e investigação das abordagens científicas desenvolvidas 
com o objetivo de tentar interpretar, elucidar e compreender as dimensões político-territorial, 
sociocultural e socioambiental da realidade, sob supervisão de um ou mais professor(es) 
orientador(es). 

  

Ambiente território e cultura: Educação e Saúde 
CÓDIGO
FAE159 

Ênfase na compreensão da saúde buscando mapear as condições coletivas de vida que vão 
determinar mais ou menos saúde ao indivíduo e a comunidade. Doenças sexualmente transmissíveis. 
Espaço geográfico como espaço de vida. A saúde/doença como produção biopsicosocial. Alternativas 
para cuidado da saúde/doença. A questão da saúde/doença entre os povos indígenas. Política social 
de saúde para os povos indígenas.  

  

Matemática Financeira 
CÓDIGO
FAE160 

Progressões geométricas e Juros compostos. Estudo do funcionamento do mercado financeiro 
considerando as atividades cotidianas: taxas, amortizações, investimentos, etc.   

Diálogos interculturais: a etnomatemática 
CÓDIGO
FAE161 

A matemática e a cultura. Estudos sobre as matemáticas diversos grupos culturais. A etnomatemática: 
origem itinerários, desafios e suas contribuições para a escola indígena.    

Tratamento da informação 
CÓDIGO
FAE162 

Leitura, interpretação e organização de dados e informações em tabelas, gráficos, diagramas. 
Introdução de noções de estatística e de probabilidade   

Cálculo 
CÓDIGO
FAE163 

Noções básicas sobre: sequências numéricas, limites continuidade, cálculo e aplicação das derivadas. 
A modelagem matemática no desenvolvimento de projetos. 
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Prática de Ensino em Ciências Sociais e Humanidades 
CÓDIGO
FAE098 

Experiências e propostas pedagógicas em escolas indígenas e não indígenas na área de Ciências 
Sociais e Humanidades. Conhecimento e elaboração de metodologias que facilitem o aprendizado da 
área de conhecimento. Produção de material didático da área de acordo com o projeto político das 
escolas indígenas. 

  

Temas Fundamentais em Ciências sociais I - Povos indígenas e estado nacional: território e 
identidades 

CÓDIGO
FAE074 

Relação do estado com os povos indígenas do Brasil. Colonização. O indigenismo missionário, no 
Império e na República. O conceito jurídico de Terra Indígena ao longo da história. Processos de 
territorialização. Identidades indígenas e Estado nacional. Tutela; políticas de assimilação; emergências 
étnicas. Produção do conceito de índio como sujeito de direitos. Relações interétnicas; etnocentrismo e 
racismo. Políticas públicas e povos indígenas. O movimento indígena e o indigenismo contemporâneo. 

  

Temas Fundamentais em Ciências Sociais II - Processos de aprendizagem e cultura 
CÓDIGO
FAE082 

Socialização, aprendizagem e processos de formação da pessoa em uma perspectiva 
socioantroplógica. Entnografia e  processos de aprendizagem escolares e não escolares.    

Temas Fundamentais em Ciências Sociais III - Cosmologias e religiões 
CÓDIGO
FAE099 

Discutir as relações entre cosmologia e sociabilidade como formas de se conceber a sociedade, a 
natureza e o homem. As narrativas históricas e mitológicas como reflexões indígenas sobre a sua 
própria história e a sua concepção de mundo. A partir de noções antropológicas de cosmologia, ritual, 
mito, escatologia discutir os regimes cosmológicas das sociedades ameríndias: o perspectivismo 
amazônico, multiculturalismo x multinaturalismo, a relação de oposição entre vivos e mortos, as várias 
concepções para a relação entre natureza/cultura/sobrenatureza. A construção da noção de pessoa 
nas sociedades indígenas, o idioma da corporalidade e a fabricação simbólica do corpo. 

  

Temas Fundamentais em Geociências I 
CÓDIGO
FAE075 

Espaço geográfico, político e social brasileiro. Relevo e hidrografia. Recursos  naturais renováveis e 
não renováveis.    

Temas Fundamentais em Geociências II 
CÓDIGO
FAE083 

Diversidade nas representações da especialidade. Relação entre os processos e as diferentes 
concepções de geografia e aprendizagem.   

Temas Fundamentais em Geociências III 
CÓDIGO
FAE100 

 

Espaço geográfico como habitat dos povos. Recursos naturais. Desenvolvimento sustentável. Estrutura 
fundiária. Relação entre formas de posse e uso da terra. Usos do território indígena.  
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Temas Fundamentais em História I - História indígena desde os pré-coloniais 
CÓDIGO
FAE076 

O período pré-colonial; grupos culturais e a paisagem; os tipos de sítios, vestígios, tecnologias, 
relações sociais, cultura materiais. A proteção do Patrimônio Arqueológico no Brasil e em Minas Gerais. 

  

Temas Fundamentais em História II - As fontes sobre a história indígena 
CÓDIGO
FAE084 

 

Levantamento de fontes orais, escritas e iconográficas que abordem a questão indígena, sobretudo em 
Minas Gerais. Estimular elaboração de pesquisa e grupos de estudo.  

  

Temas Fundamentais em História III - o Ensino de história 
CÓDIGO
FAE101 

 

Leitura crítica de livros didáticos sobre história do Brasil e indígena. Produção de material didático e 
atividades com os alunos. 

  

Tópicos Especiais: Bases conceituais e metodológicas do conhecimento II 
CÓDIGO
FAE164 

Discussão de aspectos particulares, relevantes e atuais, das concepções teórico-conceituais e 
metodológicas das Ciências Sociais e Humanidades. 

  

Tópicos Especiais: Diálogo intercultural  
CÓDIGO
FAE165 

 

Discussão de aspectos particulares, relevantes e atuais, das várias formas de Conhecimento (em 
particular, no campo do conhecimento formal, das ciências sociais e humanidades), que contribuem/ 
convergem para a construção do diálogo intercultural 

  

Tópicos Especiais: Ciências sociais 
CÓDIGO
FAE 166 

Discussão de aspectos particulares, relevantes e atuais, das Ciências Sociais, contemplando 
abordagens em ciência básica e aplicada.. 

  

Tópicos Especiais: Geociências 
CÓDIGO
FAE167 

 

 

Discussão de aspectos particulares, relevantes e atuais, das Ciências Sociais, contemplando 
abordagens em ciência básica e aplicada. 
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CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
 

Tópicos Especiais: História/Histórias regionais 
CÓDIGO
FAE168 

 

 

Abordar a história indígena de Minas Gerais focalizando as histórias regionais e dos grupos indígenas 
do estado.  

  

Ambiente, território e cultura: Geopolítica e organização do território 
CÓDIGO
FAE036 

Apresentação e discussão da abrangência, multiplicidade e pluralidade dos conceitos e temas 
constituintes das Geociências, compreendendo tanto abordagens em Geologia e Geografia Física, 
quanto no campo da Geografia Política e Econômica, e ainda na Geografia e Análise Regional. Ênfase 
na identificação e explicitação de linhas de pesquisa/ investigação inovadoras/ emergentes  em curso 
nas diferentes vertentes das Geociências- a exemplo do Ordenamento Territorial, Geologia Ambiental, 
Geografia Cultural (Etnogeografia e Etnodesenvolvimento) e Percepção Ambiental. 

  

Ambiente território e cultura: ensino de Ciências da natureza em contexto indígena  
CÓDIGO
FAE037 

Conhecimento e interpretação das relações cotidianas das comunidades indígenas com o ambiente e a 
natureza em diferentes situações e momentos históricos. Elaboração de materiais educativos 
diversificados para serem usados nas escolas.Mapeamento ambiental das áreas indígenas 
contemplando os aspectos ecológicos e os significados históricos, artísticos, culturais e políticos. A 
sistematização e análise dos dados vão destacar os conteúdos programáticos a serem trabalhados nos 
próximos módulos. Desta forma, o conteúdo escolhido emerge de situações cotidianas tornando o 
estudo das Ciências da Natureza próximo e não distante da realidade indígena.  

  

Ambiente, território e cultura: história e memória  
CÓDIGO
FAE053 

A partir de uma visão interdisciplinar sobre ambiente, território e cultura, abordar a história de MG 
aprofundando sobre as suas múltiplas fontes de pesquisa, diferentes versões e conhecimentos, 
focalizando a questão indígena desde o período pré-colonial, até os dias de hoje.  Organizar 
informações sobre a história de alguns grupos culturais no período pré-colonial. Resgatar dentro da 
história de Minas Gerais informações e aspectos sobre a história dos povos indígenas, pouco abordada 
nos manuais didáticos. Conhecer as possíveis fontes históricas – materiais e imateriais, visando a 
reflexão crítica sobre as mesmas; produção de pesquisa e organização de documentos sobre a 
memória indígena; elaboração de materiais educativos. 
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CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
 

Atividade Acadêmica-Científico-Culturais e Artísticas I 
CÓDIGO
FAE173 

 

 

Conteúdo Variável 

  

Atividade Acadêmica-Científico-Culturais e Artísticas II 
CÓDIGO
FAE174 

 

Conteúdo Variável 
  

Atividade Acadêmica-Científico-Culturais e Artísticas III 
CÓDIGO
FAE175 

 

Conteúdo Variável 
  

Atividade Acadêmica-Científico-Culturais e Artísticas IV 
CÓDIGO
FAE176 

 

Conteúdo Variável 
  

Bases conceituais e metodológicas do conhecimento I: as ciências 
CÓDIGO
FAE060 

 

Concepções teórico-conceituais e metodológicas, correntes do pensamento e linhas interpretativas das 
ciências envolvidas com a construção do conhecimento da realidade socioambiental no contexto 
histórico atual, contemplando as abordagens clássicas e emergentes. Abordagens ambientais 
integradas. 

  

Bases conceituais e metodológicas do conhecimento II: o diálogo intercultural    CÓDIGO
FAE 064 

  Concepções teórico-conceituais e metodológicas que sinalizam no sentido da construção do diálogo 
intercultural entre diferentes vertentes e tradições do Conhecimento. 
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CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
 Ambiente, território e cultura: Sociedades e culturas indígenas no Brasil  CÓDIGO

FAE035 

Conceitos de sociedade, cultura, etnia, classe social. Organização social e econômica. Parentesco e 
organização sócio-econômica. Organizações sócio-econômicas de sociedades indígenas. Sociedades 
tribais. Exemplos de organizações sociais indígenas no Brasil: os Tupi, os Jê e os "outros". Dimensões 
históricas das organizações sócio-econômicas indígenas. Impactos, transformações e articulações das 
economias indígenas em suas relações com a ordem econômica da sociedade inclusiva. O que é 
capitalismo. Sociedades e economias camponesas. O que é campesinato indígena. Alguns exemplos e 
dimensões: a família, a "comunidade", a etnia e o território indígenas. As organizações sociais e 
econômicas indígenas em sua relação com o Estado: legado e presença do instituto da tutela. A busca 
e os sentidos da "autodeterminação" indígena. A Constituição de 1988 e a emergência do 
associativismo indígena. Território, sustentabilidade e políticas públicas. A emergência política do 
conceito de "populações tradicionais" e o seu impacto nas políticas públicas e projetos governamentais 
para povos indígenas. 

  

Ambiente, território e cultura: Gestão e planejamento territorial  
CÓDIGO
FAE170 

As relações sociais, culturais, econômicas e políticas que envolvem a questão indígena. A superação 
da visão dicotômica entre moderno e atrasado que marca as relações entre sociedade indígena e não 
indígena. As especificidades, a interdependência e o híbrido. 

  

Ambiente, território e cultura: Conflitos Socioambientais e Apropriação Territorial 
CÓDIGO
FAE169 

A disciplina enfocará as dinâmicas hegemônicas de apropriação territorial no Brasil e em Minas Gerais, 
com ênfase nos projetos de desenvolvimento e suas consequências para populações rurais, sobretudo 
agricultores, vazanteiros, varzeiros, minorias étnicas, com ênfase especial para os povos indígenas. 

  

Produção e edição do texto: Rádio 
CÓDIGO
FAE133 

Introdução à linguagem do rádio em sua especificidade. Programação sonora, edição e criação de 
jornais. Rádio-novela e outras modalidades de literatura oral para transmissão radiofônica  

Temas Fundamentais em Matemática CÓDIGO
FAE034 

Números inteiros e operações.  Introdução às idéias da álgebra. Números racionais e medidas.  

Geometria: propriedades das figuras planas e espaciais. 
 

Estágio Supervisionado em Ciências Sociais e Humanidades CÓDIGO
FAE105 

Observação, análise, reflexão e intervenção nos processos educativos em espaços escolares e não escolares das 
comunidades indígenas relacionados à área de Ciências Sociais e Humanidades. 

Elaboração e implementação de propostas de intervenção. Produção de material didático. 
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CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
 Ambiente, território e cultura: estudos orientados CÓDIGO

FAE172 

Estudos específicos direcionados à pesquisa e investigação das abordagens científicas desenvolvidas 
com o objetivo de tentar interpretar, elucidar e compreender as dimensões político-territorial, sociocultural 
e socioambiental da realidade, sob supervisão de um ou mais professor(es) orientador(es). 

 

Libras: Linguagem Brasileira de Sinais 

 
CÓDIGO
FAE 

Conceito de Libras, Fundamentos históricos da educação de surdos. Legislação específica. Aspectos Lingüísticos 
da Libras. 

 

Tópicos Especiais em Educação Escolar Indígena CÓDIGO
FAE 

Conteúdos variados 
 

Tópicos Especiais em Ciências Sociais e Humanidades CÓDIGO
FAE 

Conteúdos variados 
 

Tópicos Especiais em Língua, Arte e Literatura CÓDIGO
FAE 

Conteúdos variados 
 

Tópicos Especiais em Ciências da Natureza e Matemática CÓDIGO
FAE 

Conteúdos variados 
 

Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais e Artísticas V CÓDIGO
FAE 

Conteúdos variados 
 

Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais e Artísticas VI CÓDIGO
FAE 

Conteúdos variados 
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CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
 Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais e Artísticas VII CÓDIGO

FAE 

Conteúdos variados 
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CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
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fotocopiado.  

• RICARDO, C. A. (1995). “Os indios e a sociodiversidade nativa contemporânea no Brasil. 

En: LOPES DA SILVA, A. Y GRUPIONI, L. D. B. A temática indígena na escola. Brasilia: 

MEC/MARI/UNESCO, págs. 29-55. 
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Y GRUPIONI, L. D. B. A temática indígena na escola. Brasilia: MEC/MARI/UNESCO, 

págs. 87-105. 

• SILVA, M. F. y AZEVEDO, M. M. (1995). “Pensando as escolas dos povos indígenas no 
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• GADOTTI, M. História das idéias pedagógicas. São Paulo: Ática, 1994. 

• _____. Pensamento pedagógico brasileiro. São Paulo, Ática, 1991.  

• GENOVESI, Giovanni. A historiografia da educação hoje: tendências e problemas. 

Campinas: Educação & Sociedade, 1996. 

• HOBSBAWN, Eric. Sobre história. São Paulo, Companhia das letras, 1998. 

• LARAIA, ROQUE DE BARROS, CULTURA, Um Conceito Antropológico, Rio, Zahar, 1986 

• LE GOFF, Jacques e NORA, Pierre orgs. História: Novos problemas, novas abordagens, 

novos objetos. 2. Ed. Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1979. 3 vols. 

• LEFEBVRE, H. A vida cotidiana no mundo moderno. São Paulo: Ática, 1991. 

• MANACORDA, Mário Aliguiero. História da educação: da antigüidade aos nossos 

dias. São Paulo, Cortez, 1989. 
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CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
 

• NEVES, Maria Aparecida Mamede. Ensinando a aprendendo história. São Paulo: Epu, 

1985. 

• PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS: história e geografia. Secretaria de 

Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1997.  

• SIMON, Sahama. Cidadãos: uma crônica da revolução francesa. Ed. Cia das Letras, 1988. 

• THOMAS, Keith. Religião e o declínio da magia. Ed. Cia das Letras, 1991. 

• TOBIAS, José Antônio. História da educação brasileira. São Paulo, IBRASA, 1986. 

COMPLEMENTAR: 

• ARANHA, Lúcia. Pedagogia histórico-crítica. São Paulo: EDUC, 1992. 

• ARIES, Philippe. História social da criança e da família. Zahar Editores, 1978. 

• CABRINI, Conceição et al. Ensino de história: revisão urgente. São Paulo: Brasiliense, 

1986. 

• CANCLINI, Consumidores E Cidadãos – Conflitos Multicuturais Da Globolização, Editora 

Ufrj, 1995 

• CARDOSO, Ciro F. e VAINFAS, Ronaldo. Org. Domínios da história. Ensaios de teoria e 

metodologia. Rio de Janeiro, Campus, 1997. 

• CURY, Carlos Jamil. Ideologia e educação brasileira: católicos e liberais. São Paulo. 

Cortez e Moraes, 1978. 

• DA MATTA, ROBERT, EXPLORAÇÕES, Ensaios De Sociologia Interativa, Rio, Rocco, 

1986 

• DURKHEIM, EMILE Educação E Sociologia, Editora Edições 70 

• FARIA, Ana Lúcia de. Ideologia no livro didático: conciliação. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1989. 

• FOUCALT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro, Graal, 1989.  
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CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
 

• FREITAG, Barbara. Escola, Estado e Sociedade. São Paulo, Moraes, 1979. 

• FRANCISCO FILHO, Geraldo. A educação brasileira no contexto histórico. Campinas, São 

Paulo, Alínea, 2001. 

• GHIRALDELLI, P. Jr. História da Educação. Curitiba: Cortez, 1996. 

• ______. Educação e Razão Histórica: historicismo, positivismo e marxismo na história e 

historiografia da educação. São Paulo, Cortez, 1994. 

• GILES, Thomas Ransom. História da educação. São Paulo: EPU, 1996. 

• GLORIA, R. M. da. A História da Educação Através dos Textos. São Paulo: Cultrix, 1995. 

• HALL, STUART, A identidade cultural na pós-modernidade, RIO, DP&A, 1997 

• HELLER, A . Uma teoria da história. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1993. 

• HELLER, A . O cotidiano e a história. Trad. Carlos Nelson Coutinho e Leandro Konder. Rio 

de Janeiro: Paz e Terra, 1970. 

• LARROYO, Francisco. História geral da pedagogia. São Paulo, Mestre Jou, 1974. 

• LUZURIAGA, Lourenzo. História da educação e da pedagogia. São Paulo, Nacional, 1976. 

• MARROU, Henri-Irénée. História da educação na antigüidade. São Paulo: EPU, 1996. 

• MÄRZ, Fritz. Grandes educadores: Perfis de grandes educadores e pensadores 

pedagógicos. São Paulo: EPU, 1996. 

• PONCE, Anibal. Educação e luta de classes. São Paulo. Cortez, 1972. 

• RIBEIRO, Maria Luiza. História da educação brasileira: organização escolar. São Paulo, 

Moraes, 1986. 

• ROCHA, EVERARDO, O QUE É ETNOCENTRISMO, coleção primeiros passos, sp, 

brasiliense 
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CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
 

• ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da educação no Brasil. Petrópolis, (1930/1973), 

Ed. Vozes, 1978. 

• VERNANT, Jean Pierre. As origens do Pensamento Grego. Ed. Bertrand Brasil S/A, 1989. 

• WEREBE, Maria José Garcia. Trinta anos depois: grandezas e misérias do ensino no 

Brasil. São Paulo, Ática, 1994. 

BIBLIOGRAFIA PARA  A ÁREA DE MATEMÁTICA 
 
BÁSICA: 

• BICUDO, Maria Aparecida Viggiani e GARNICA, Antônio Vivente Marafioti. Filosofia da 

Educação Matemática, Coleção Tendências em Educação Matemática, Autêntica, Belo 

Horizonte, 2001. 

• CARAÇA, Bento de Jesus. Conceitos Fundamentais da Matemática – Sá da Costa Editora. 

• CARRANHER, Terezinha. Aprender pensando. Petrópolis: vozes, 1984. 

• D´AMBROSIO, Ubiratan. Da realidade à Ação – Reflexões sobre a Educação e 

Matemática, 2ª Ed., Editora da INICAMP, Campinas, 1986. 

• D´AMBROSIO, Ubirtan. Etnomatemática – Elo entre as tradições e a modernidade, 

Coleção Tendências em Educação Matemática, Autêntica, Belo Horizonte, 2001. 

• DANYLEIK, Ocsana. Alfabetização Matemática. Porto Alegre; Sulina, 1998. 

• DELIZOICOV, D. Metodologia do Ensino da Matemática. São Paulo: Cortez, 1994. 

• GIARDINETO, José Roberto Boettezer. Matemática Escolar e Matemática da Vida 

cotidiana. São Paulo: Autores Associados. 

• KAMII – Aritmética: Novas perspectivas : Implicações da Teoria de PIAGET. PAPIRUS 

• KAMII – Jogos em Grupo: implicações da teoria de Piaget. Trajetória.  

• KAMII, C. DECLARK, G.  Reinventando a Aritmética. Campinas: Papirus, 1996. 

• KAMII, C. Desvendando a Aritmética. Campinas: Papirus, 1995. 



 
 
 

97  

 

CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
 

• KAMII, Constance. A criança e o número. São Paulo: Papirus, 2000. 

• MACEDO, Lino de; PETTU, Ana Lúcia Sícoli; PASSOS, Norimar Christe. Aprender com 

jogos e situações- problemas. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000. 

• MACEDO, Lino de; PETTY, Ana Luísa Sícoli; Passos, Norimar Christe. Quatro cores, 

senha e dominó: oficinas de jogos em uma perspectiva construtivista e psicológica. Caso 

do Psicólogo, 1997. 

• MACHADO, Nilson José. Matemática e Língua Materna, 3ª Ed., Cortez Editora, São Paulo, 

1993. 

• PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS: Matemática Brasília: MEC/ Secretaria de 

Educação Fundamental, 1997. 

COMPLEMENTAR: 

• BICUDO, Maria Aparecida Viggiani e GARNICA, Antônio Vivente Marafioti. Filosofia da 

Educação Matemática, Coleção Tendências em Educação Matemática, Autêntica, Belo 

Horizonte, 2001. 

• CARAÇA, Bento de Jesus. Conceitos Fundamentais da Matemática – Sá da Costa Editora. 

• CARVALHO, D. C. – Metodologia do Ensino da Matemática. São Paulo: Cortez, 1992. 

• CHEVALLARD, Yves & Bosch Mariana. Estudar Matemática: o elo perdido entre o ensino 

e a aprendizagem. Porto Alegre. Artes Médicas. 

• DANTE, Luiz Roberto. Didática da resolução de problemas de matemática. São Paulo: 

Ática, 1990. 

• FONSECA, Maria da Conceição F.R. e OUTROS. – O ensino da Geometria na Escola 

Fundamental, Autêntica, Belo Horizonte, 2001. 

• JEAN  PIAGET – A formação do símbolo na criança – (ZAHAR EDITORES). 

• JEAN PIAGET E INHRELDER – O desenvolvimento das quantidades físicas na 

criança. – (ZAHAR EDITORES). 
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CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
 

• OSTROWER, Fayga. Universos da Arte, 9ª Ed. , Editora CAMPUS, Rio de Janeiro, 1991. 

• PAIS, Luiz Carlos. Didática da Matemática – Uma análise da influência francesa, Coleção 

Tendências em Educação Matemática, Autêntica, Belo Horizonte, 2001. 

• RANGEL, Ana Cristina. Educação Matemática e a Construção do número pela Criança. 

Porto Alegre: Artes Médicas, 1999. 

• ROSANETO, Ernesto. Didática da Matemática. São Paulo: Ática, 1992. 

• RUBINSTEIN, Cléa. Et al. Matemática para o curso de formação de professores de 1ª à 4ª 

série do 1º grau. São Paulo: Moderna, 1991. 

• SMOLE, Stoco Kátia & Diniz Ignez Mª . Ler, Escrever e resolver problemas. Habilidades 

básicas para aprender matemática. Porto Alegre: Artes Médicas, 1999. 

• ZUNINO, Delia Lerner de. A didática da Matemática – Artes Médicas. 

• ZUNINO, Delia Lerner de. A matemática na Escola: Aqui e Agora, 2ª Ed., Artes Médicas , 

porto alegre, 1995. 

BIBLIOGRAFIA PARA ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA 

• CHASSOT, A . A Ciência através dos tempos. São Paulo: Moderna, 1994 

• CHASSOT, A . Para que(m) é útil o ensino de ciências? Canoas: Ed. ULBRA, 1995. 

• DIAS, G. Atividades Interdisciplinares de Educação Ambiental. São Paulo: Global, 1997. 

• DIAS, G. Educação ambiental: princípios e práticas. São Paulo: Gaia, 1992. 

• FIOLHAIS, CARLOS. Física divertida. São Paulo: Imprensa Oficial de São Paulo, 2002. 

• GIORDAN, A. ; VECCHI, G. As Origens do saber – concepção dos aprendentes aos 

conceitos científicos. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. 

• LIMA, M. E. C. C., AGUIAR, O J., BRAGA, S.A. M. Aprender Ciências: um mundo de 

materiais. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999. 
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CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
 

• MÓL, G. S.; SANTOS, W. L. P. (org). Química na sociedade. Brasília: ed. UNB, 1998 v.1, 

módulos 1 e 2. 

• MORTIMER, E. F. Linguagem e formação de conceitos no ensino de Ciências. Belo 

Horizonte: Ed. UFMG, 2000. 

• NARDI, ROBERTO. (org.). Questões atuais no ensino de Ciências. São Paulo: Escrituras 

Editora, 1998. (Educação para a ciência).  

• SANTOS, B. de S. Introdução a uma ciência pós-moderna. Rio de Janeiro: Graal, 1989. 

• SANTOS, B. de S. Um Discurso sobre as Ciências. Porto: Afrontamento, 1987 

• SCHNETZLER, R. P; ARAGÃO, M. R. (orgs). Ensino de Ciências: Fundamentos e 

Abordagens. Campinas: CAPES/UNIMEP, 2000. 

• VANCLEAVE, J. Biologia para jovens. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1994. 

• WEISSMANN, HILDA. (org.). Didática das Ciências Naturais. Porto Alegre:  Editora Artes 

Médicas. 

• COMPLEMENTAR: 

• ÁLVARES, ALVARENGA BEATRIZ.; LUZ, ANTÔNIO MÁXIMO RIBEIRO DA., Curso de 

Física. São Paulo, Scipione. (3 volumes) 

• AMALDI, UGO. Imagens da Física. São Paulo: Scipione, 1995. 

• ASTOLFI, J. P.; DEVELAY, M. A Didática das Ciências. Campinas, S.P.: Papirus, 1995. 

• BACHELARD, GASTON. O novo espírito científico. Lisboa. Edições 780, s/d. 

• BEN-DOV, YOAV. Convite à Física. Rio de Janeiro: Zahar, 1996 

• BIZZO, NELIO. Ciências: fácil ou difícil. São Paulo: Editora Ática, 19 

• ECO, UMBERTO. O segundo diário mínimo. Rio de Janeiro, Record, 1994. . 

• MACHADO, A H. Aula de Química. Discurso e conhecimento. Ijuí: UNIJUÍ, 1999. 
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CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
 

• MALDANER, O L. Química I: Construção de conceitos fundamentais. Ijuí: UNIJUÍ, 1992. 

• MATEUS, A. L. Química na cabeça: experiências espetaculares para você fazer em casa 

ou na escola. Belo Horizonte: ed. UFMG, 2001 

• MORIN, EDGAR (Idealizador e diretor). A religação dos saberes: o desafio do século XXI. 

Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. Jornadas temáticas(1998: Paris, França) 

• MORIN, EDGAR.  Sete saberes necessários à Educação do Futuro. Cortez Ed. Unesco, 

2000.  

• MORTIMER, E. F. Introdução ao estudo da Química: propriedades dos materiais, Reações 

químicas e Teoria da matéria. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1996.  

• SANTOS, M.E.V. M. Desafios Pedagógicos para o século XXI. Lisboa: Livros Horizontes, 

1999. 

• SANTOS, M.E.V. M. Mudança Conceptual na sala de aula. Lisboa: Livros Horizonte, 1989. 

• SANTOS, W. L. P.; SCHNETZLER, R. P. Educação em Química: compromisso com a 

cidadania. Ijuí: UNIJUÍ, 2000 

• Revistas 

• CIÊNCIA HOJE. São Paulo, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). 

• CIÊNCIA HOJE DAS CRIANÇAS. Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

(SBPC) 

• CIÊNCIA HOJE NA ESCOLA. Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência ( SBPC). 

• QUÍMICA NOVA E QUÍMICA NOVA NA ESCOLA: revistas de divulgação do ensino de 

Química da Sociedade Brasileira de Química. 

• INVESTIGAÇÕES EM ENSINO DE CIÊNCIAS Instituto de Física, Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, 
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CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
 

• CADERNOS CATARINENSES DE ENSINO DE FÍSICA - Universidade Federal de Santa 

Catarina 

• Vídeos 

• Ilha das Flores I – 13 minutos – Videoteca do Serviço de Limpeza Urbana (SLU)/Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte. 

• Ilha das Flores II – 23 minutos – Videoteca do Serviço de Limpeza Urbana 

(SLU)/Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 

BIBLIOGRAFIA  PARA A ÁREA DE LÍNGUA PORTUGUESA   

BÁSICA: 

• BATISTA, Antônio Augusto G. GALVÃO, Ana Maria de Oliveira (org). Leitura, práticas, 

impressos, letramento. Belo Horizonte: Autentica, 1999. 

• BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais. 

Brasília: MEC,/SEF, 1997. 

• GERALDI, João Wanderley. (org.) O texto na sala de aula: leitura e produção. 3. Ed. 

Cascavel: ASSOESTE, 1985. 

• KLEIMAN, Angela (org). Os significados do letramento. Campinas, SP: Mercado de Letras, 

1995. 

• LANDSMANN, Liliana Tolchinsky. Trad. Cláudia Schilling. Aprendizagem da linguagem 

escrita. São Paulo: Ática, 1995. 

• RIBEIRO, Vera Maria Masagão. Alfabetismo e atitudes. Campinas, São Paulo: Papirus, 

1999. 

• SOARES, Magda . Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 

1998. 

COMPLEMENTAR: 
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CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
 

• BATISTA, Antônio Augusto G. Aula de português: discurso e saberes escolares. São 

Paulo: Martins Fonte, 1997. 

• DEVAL, Juan. Aprender na vida e aprender na escola. Trad. Jussara Rodrigues. Porto 

Alegre: Artmed, 2001. 

• FERREIRO, Emília. Alfabetização em processo. São Paulo: Cortez, 1986, p. 141. 

• FERREIRO, Emília, TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1984. 

• FERREIRO, Emília. A representação da linguagem e o processo de alfabetização. São 

Paulo, Caderno de Pesquisa, São Paulo, n. 52, p.7-17, fev. 1985. 

• MORAIS, Artur Gomes de. Ortografia: ensinar e aprender. São Paulo: Ed. Ática, 1998. 

• SOARES, Magda. A escolarização da literatura infantil. Belo Horizonte: Faculdade de 

Educação da UFMG, 1998 (Mimeo). 

• TEBEROSKY, Ana. Aprendendo a escrever – perspectivas psicológicas e implicações 

educacionais. São Paulo: Ática, 1994. 

• TEBEROSKY, Ana. TOLCHINSKY, Liliana. Trad. Stela Oliveira. Além da alfabetização. 

São Paulo: Ática, 1996. 

BIBLIOGRAFIA  PARA A ÁREA DE ARTES 

BÁSICA: 

• BARBOSA, A.  M.  A imagem no ensino da Arte: anos oitenta e novos tempos. São Paulo: 

Perspectiva, 1994. 

• BARBOSA, A. M. (Org.). Inquietações e mudanças no ensino da arte. São Paulo: Cortez, 

2002.  

• BARBOSA, A. M.  Arte-educação: conflitos e acertos. 2ª ed. São Paulo: Max Limonad 

Ltda,  1985.  

• BOSI, A. Reflexões sobre a arte. São Paulo: Ática, 1986. 
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CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
 

• DERDYK. E.  Formas de pensar o desenho: desenvolvimento do grafismo infantil. São 

Paulo: Scipione, 1989. 

• DOMINGUES, D. (org.). Arte no século XXI: a humanização das tecnologias. São Paulo: 

Editora Unesp, 1999 . 

• FARIAS,  A. Arte brasileira hoje. São Paulo: Publifolha, 2002. 

• HERNÁNDEZ, F. Cultura visual, mudança educativa e projetos de trabalho. Trad. Jussara 

Haubert Rodrigues. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. 

• MOREIRA,  A. A. A. O espaço do desenho: a educação do educador. São Paulo: Edições 

Loyola,1999. 

• OSINSKI. D.  Arte, história e ensino: uma trajetória. São Paulo: Cortez. 2001. 

• OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. Petrópolis – RJ: Vozes,  2001.  

• PEDROSA. M. Forma e percepção estética.  São Paulo: Edusp, 1996. 

• PIMENTEL, L. G. Limites em expansão. Belo Horizonte:  C/Arte Editorial, 1999. 

• STRICKLAND,  C.  Arte Comentada: da pré-história ao pós-moderno. Rio de Janeiro:  

Ediouro,  1999. 

COMPLEMENTAR: 

• ANDRÉS, M. H. Os caminhos da arte. 2ª ed.  Belo Horizonte:  C/Arte, 2000. 

• ARANTES, Otília. (Org.) Forma e percepção estética. São Paulo: Edusp, 1996. 

• AUSTIN, J. L. Sentido e percepção. São Paulo: Martins Fontes, 1993. 

• BARBOSA, A. M. (Org.). Arte-Educação leitura no sub-solo. São Paulo: Cortez, 1997. 

• BARBOSA, A.  M.  Tópicos utópicos. Belo Horizonte:  C/Arte Editorial, 1998. 

• BUORO. A. B. O olhar em construção: uma experiência de ensino e 

aprendizagem da arte na escola. São Paulo: Cortez. 1998. 
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CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
 

• DERDYK. E.  O desenho da figura humana.  São Paulo: Scipione, 1990.. 

• PILLAR. A. D. (Org.). A educação do olhar no ensino das artes. Porto Alegre: Mediação. 

1999. p. 37-84 

• GARDNER, H. Arte, mente e cérebro. Uma abordagem cognitiva da criatividade. Trad. 

Sandra Costa. Porto Alegre: Artes Médicas, 1999. 

• GRIMSHAW,  C. Conexões Arte. Trad. Miriam Gabbai. São Paulo:  Callis, 1998.  

• IAVELBERG, Rosa. O desenho cultivado da criança. In Arte na sala de aula. Porto Alegre. 

Artes Médicas, 1995. 

• LYOTARD, J. F. O pós-moderno. Trad. Ricardo Corrêa Barbosa. Rio de Janeiro: José 

Olympio Editora, 1986. 

• MARTINS, M. C.; PICOSQUE, G.; GUERRA, M. T. T. Didática do ensino de arte: a língua 

domundo, poetizar, fruir e conhecer arte. São Paulo:  FTD, 1998. 

• MÈRIDIEU, F.  O desenho Infantil. Trad. Álvaro Lorencini. São Paulo: Cultrix, 1979. 

BIBLIOGRAFIA PARA A ÁREA DE NOVAS TECNOLOGIAS   

BÁSICA: 

• Almeida, Fernando José de. Educação e Informática - os computadores na escola. São 

Paulo: Ed. Cortez, 1988.  

• D’AMBROSIO, Ubiratan. (Org. Coletânea de textos). Ciências, Informática e Sociedade. 

Brasília: Ed. UNB, 1994.  

• DOWBOR. L. Tecnologias do conhecimento: os desafios da educação. Petrópolis – RJ:  

Vozes,  2001. 

• FAGUNDES, Léa. A inteligência coletiva - A inteligência distribuída. Pátio - 

RevistaPedagógica / No 1. Porto Alegre: Ed. Artes Médicas, 1997.  

• LEVY, Pierre. O que é o virtual ? Rio de Janeiro: ED 34, 1996.  
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CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INDÍGENA: FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSOR - FIEI 
 
 
 
 

• LITWIN, Edith. (org.) Tecnologia Educacional- Política, Histórias e Propostas. Ed. Artes 

Médicas, 1990.  

• LOLINI, Paulo. Didática e Computador quando e como a informática na escola. São Paulo: 

Edições Loyola, 1991.  

• MACHADO, A . A arte do vídeo.  São Paulo: Brasiliense,  1990. 

• MACHADO, A . Máquina e imaginário: o desafio das poéticas tecnológicas. São Paulo: 

EDUSP, 2001. 

• SANTAELLA, Lúcia. Cultura da Mídias. São Paulo: Ed. Experimento, 1996.  

• SANCHO, J. M. (Org.). Para uma tecnologia educacional. Trad. Beatriz Affonso Neves. 

Porto Alegre: Artes Médicas. 1994. 

COMPLEMENTAR: 

• Almeida, Maria Christina. (coord.) Informática - Orientações para o uso do 

microcomputador na Educação. São Paulo: FDE/SEC.  

• BABIN, P. & Kouloumdijian, MF. Os novos modos de compreender: a geração do 

audiovisual e do computador. São Paulo, Paulinas, 1989. 

• CITELLI, A. (Coord) Outras linguagens na escola: publicidade, cinema e TV, rádio, jogos, 

informática. São Paulo, Cortez, 2000. 

• D’AMBROSIO, Ubiratan. (Org. Coletânea de textos) Filosofia, Educação e Comunicação. 

Brasília: Ed. UNB., 1994.  

• DIMENSTEIN, Gilberto. Aprendiz do Futuro: a cidadania hoje e amanhã. São Paulo: Ática, 
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