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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1  HISTÓRICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DO URADOS 

 

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) teve sua origem em um conjunto de medidas 

relativas ao ensino superior editadas pelo Governo do Estado de Mato Grosso, entre 1969 e 1970, e 

pelo governo federal em 1979, 2005 e 2006. No ano de 1969, a Lei Estadual nº 2.947, de 

16/9/1969, criou a Universidade Estadual de Mato Grosso (UEMT) e no ano seguinte, 1970, a Lei 

Estadual nº 2.972, de 2/1/1970, determinou a criação de Centros Pedagógicos nas cidades de 

Corumbá, Dourados e Três Lagoas e a criação, em Dourados, de um curso de Agronomia. 

O Centro Pedagógico de Dourados (CPD) foi inaugurado em dezembro de 1970 e incorporado à 

recém-criada Universidade Estadual de Mato Grosso (UEMT) instalada oficialmente em novembro 

de 1970, com sede em Campo Grande/MS. Em abril de 1971, tiveram início as aulas dos primeiros 

cursos do CPD: Letras e Estudos Sociais (ambos de licenciatura curta); em 1973 os cursos de 

Letras e de História passaram a funcionar com Licenciatura Plena. Em 1975, foi criado o Curso de 

Licenciatura Curta em Ciências Físicas e Biológicas. Vale lembrar que o CPD foi, até o final da 

década de 1970, o único Centro de Ensino Superior existente na região da Grande Dourados. 

Em 1978, foi implantado o curso de Agronomia. Com sua implantação houve necessidade de 

construção de novas instalações, edificadas em uma gleba de 90 hectares situada na zona rural, 

afastada 12 km do centro da cidade de Dourados. Nesse local passou a funcionar em 1981 o curso 

de Agronomia, ligado ao Núcleo Experimental de Ciências Agrárias. 

Com a divisão do Estado de Mato Grosso foi federalizada a UEMT que passou a denominar-se 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), pela Lei Federal nº 6.674, de 

5/7/1979. Com a transformação da UEMT em UFMS, os Centros Pedagógicos passaram a ser 

denominados Centros Universitários; surgindo assim o Centro Universitário de Dourados (CEUD). 

A partir de janeiro de 2000 a UFMS alterou as denominações de suas unidades situadas fora da 

Capital do Estado, adotando a designação Campus em lugar de Centro Universitário. 

Os cursos do CEUD criados a partir de 1979 são os seguintes: Pedagogia/Licenciatura Plena, como 

extensão do curso de Pedagogia do Centro Universitário de Corumbá (1979) e a sua desvinculação 

do Curso de Corumbá em 1982; Geografia/Licenciatura Curta (1979); Geografia/Licenciatura 

Plena (1983); Ciências Contábeis (1986); Matemática/Licenciatura Plena (1987), com a extinção 

do Curso de Ciências; Geografia/Bacharelado (1990); Análise de Sistemas (1996); Administração 

(1999); Ciências Biológicas/Bacharelado (1999); Direito (1999); Letras/Bacharelado /Habilitação 

em Secretário Bilíngüe com opções em Língua Espanhola e Língua Inglesa (1999); 
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Letras/Bacharelado/Habilitação em Tradutor-Intérprete, com opções em Língua Espanhola e 

Língua Inglesa (1999) e Medicina (1999). 

O aumento do número de cursos provocou a necessidade de ampliação de instalações no CEUD, 

portanto teve início a construção de uma proposta que deu a Dourados o status de Cidade 

Universitária. Nesse sentido cabe sublinhar a importância da instalação da sede da Universidade 

Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) no espaço onde funcionava o Núcleo de Ciências 

Agrárias ligado ao CEUD/UFMS. A convivência entre as duas Instituições Públicas num mesmo 

espaço físico contribui para o encaminhamento do projeto Cidade Universitária. 

Cumpre observar que a partir de 1994 passaram a funcionar na, então, Unidade II do Campus de 

Dourados - local onde estava situado o Núcleo Experimental de Ciências Agrárias/Curso de 

Agronomia - os cursos de Ciências Biológicas (1994) Matemática (1994), Análise de Sistemas 

(1977), Ciências Contábeis (1997), Letras (1999), Medicina (2000), Direito (2000), Administração 

(2000). Na Unidade I do Campus funcionavam os cursos de graduação em História, Geografia e 

Pedagogia e os de pós-graduação (nível de Mestrado) em História e em Geografia. 

O Campus de Dourados (CPDO) – pela Lei Nº 11.153, de 29/7/2005, publicada no DOU de 

1/8/2005 – tornou-se Universidade Federal da Grande Dourados, por desmembramento da UFMS, 

tendo sua implantação definitiva em 6/1/2006. Em quatro de fevereiro de 2006 foram criados sete 

novos cursos na UFGD: Ciências Sociais, Zootecnia, Engenharia de Produção, Engenharia de 

Alimentos, Química, Gestão Ambiental e Licenciatura Indígena para formação de professores 

das etnias Guarani e Kaiowá. 

Em 2007, com a adesão da UFGD ao Programa de Reestruturação e Expansão da Universidade 

(REUNI), o Conselho Universitário da UFGD aprovou a criação de nove cursos novos a serem 

implantados a partir do ano de 2009: Artes Cênicas, Biotecnologia, Economia, Educação Física, 

Engenharia Agrícola, Engenharia de Energia, Nutrição, Psicologia e Relações Internacionais. 

O presente projeto pedagógico trata do Curso de Licenciatura Indígena iniciado no ano de 2006.   

 

1.2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Este projeto pedagógico tem como objetivo estabelecer as diretrizes do CURSO DE 

LICENCIATURA INDÍGENA desenvolvido pela Universidade Federal da Grande Dourados 

(UFGD) em parceria com: Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Secretaria de Estado de 

Educação de MS (SED), Secretarias Municipais de Educação (SEMEDs) em cuja jurisdição se 

encontram comunidades Guarani e Kaiowá (Amambaí, Antonio João, Aral Moreira, Bela Vista, 

Caarapó, Coronel Sapucaia, Douradina, Dourados, Eldorado, Japorã, Juti, Laguna Caarapã, Maracaju, 
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Paranhos, Ponta Porá, Sete Quedas e Tacuru), Fundação Nacional do índio (FUNAI) e Movimento de 

Professores Indígenas Guarani e Kaiowá. O curso conta com apoio pedagógico, político, financeiro 

e logístico de todos os parceiros envolvidos, bem como de outros que poderão aderir ao projeto. 

O Curso de Licenciatura Indígena está organizado com uma carga horária semelhante à do Curso 

de Pedagogia/FAED/UFGD, alcançando 3.278 horas relógio (h/r) ou 3.933,6 horas aula (h/a). A 

justificativa para essa opção é de que os acadêmicos são professores em exercício em suas aldeias e 

também porque essa formação contempla áreas específicas do conhecimento e de gestão escolar.  

O Curso é uma ação específica por estar voltada, particularmente, para os Guarani e Kaiowá, 

conforme a Resolução CEB/CNE nº 3/99 a qual define critérios para a formação dos professores 

indígenas, que deverá ser “específica” e orientada pelas “Diretrizes Curriculares Nacionais” (art. 

6º). Este Curso tem como objetivo habilitar os professores Guarani e Kaiowá, em nível superior de 

licenciatura, para o atendimento à Educação Escolar Indígena, conforme preconiza a Lei, nos 

níveis do Ensino Fundamental e Médio, nas modalidades da Educação Básica, especialmente nas 

escolas de suas comunidades, tanto na docência como na gestão escolar.  

O curso encerra uma abordagem curricular flexível que visa atender ao conjunto de necessidades 

específicas da formação destes professores, o que atende aos pressupostos legais com relação à 

formação de profissionais indígenas em educação escolar, bem como o atendimento às 

problemáticas locais de suas comunidades. Para tanto, a proposta pedagógica do curso é 

continuamente enriquecida pelas pesquisas realizadas, buscando favorecer o diálogo intercultural 

entre as diversas ciências e os diversos tipos de saberes. O curso fundamenta-se em procedimentos 

que criem condições de atingir os objetivos traçados, a partir das expectativas dos professores 

indígenas em formação, de suas comunidades e do planejamento participativo; da 

valorização dos conhecimentos locais e interculturais; e do ensino pela pesquisa, com base na 

reflexão crítica da realidade. 

Este curso específico é um passo significativo para a continuidade da formação dos professores 

Guarani e Kaiowá e para a implantação de escolas indígenas específicas, bilíngües e interculturais - 

processo que já vem sendo desenvolvido há algum tempo, embora sem a necessária regularidade e 

sistematização. Este é, também, um trabalho em parceria no sentido de somar esforços para evitar a 

dispersão de recursos humanos e financeiros, possibilitando aprofundamento e acumulação de 

experiências e pesquisas em torno da questão da educação escolar indígena.  

O Curso se configura, também, num espaço para qualificação específica e diferenciada de todos 

os envolvidos no processo - indígenas, assessores/formadores e técnicos dos órgãos públicos 

encarregados da Educação Escolar Indígena (assessores técnicos, coordenadores pedagógicos, 

diretores, secretários de educação, consultores contratados, etc.). É necessário formar profissionais 
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no Estado que possam garantir uma formação inicial e continuada, específica, diferenciada e de 

qualidade aos professores indígenas. 

A necessidade de habilitação superior em áreas específicas voltadas para a questão indígena vem 

atender, neste momento, às demandas dos Guarani e Kaiowá e às exigências do sistema 

educacional brasileiro. É importante ressaltar que todas as etapas de elaboração e execução deste 

Curso são articuladas com o Movimento dos Professores Guarani e Kaiowá, através dos seus 

representantes indicados pela Comissão de Professores Guarani e Kaiowá; com os próprios 

cursistas e lideranças indígenas, pois são eles os principais sujeitos deste processo, respeitando os 

princípios da autonomia e do protagonismo indígena, garantidos pela legislação.  

É nesse contexto que será encaminhada a proposta para os segmentos competentes da UFGD para 

que o “Curso de Licenciatura Indígena” passe a ser denominado “Curso de Licenciatura 

Intercultural  Indígena Teko Arandu”.  

 

1.3. NECESSIDADE SOCIAL DO CURSO 

A necessidade de criar um curso de formação superior específico para professores Guarani e 

Kaiowá se justifica, antes de tudo, pela própria realidade escolar deste povo1. Segunda maior 

população indígena do país, em 2003 os Guarani e Kaiowá somavam 31 mil pessoas, 

aproximadamente, sendo 10.900 na faixa etária de 6 a 17 anos (FUNASA/UCDB, 2003). Em 2008 

essa população era de aproximadamente 43 mil pessoas, segundo dados da FUNASA. Conforme o 

censo escolar realizado pela SED/MS (2003), naquele ano foi matriculado 7.875 crianças e 

adolescentes, nos diversos níveis da Educação Básica, nas escolas que atendem especificamente a 

população das áreas indígenas desta etnia. Isto significa estimativa de 35% do total geral da 

população Guarani e Kaiowá do Estado e 72% em idade escolar. Em 2004 e 2005 este percentual 

aumentou, uma vez que, além do crescimento anual do número de alunos, foram instaladas séries 

finais do Ensino Fundamental em mais seis escolas de aldeias, além das que já havia em outras três 

áreas indígenas.  

Para atender a esta demanda, 17 municípios mantêm mais de 55 unidades escolares2 no interior das 

áreas indígenas ou próximas às mesmas, em convênio, neste caso, com a Missão Evangélica Caiuá 

(com sede em Dourados) e a Missão Alemã Unida (com unidades em Paranhos e Douradina). A 

maioria funcionava, até 2005, como “extensão” ou “sala” de escolas rurais ou urbanas situadas 

geralmente nas sedes dos municípios e subordinadas aos regimentos, currículos e administrações 

destas, sem a especificidade e a conexão necessária com a realidade indígena. Naquele ano, pelo 
                                                 
1 Rossato (2002). 
2 “Escolas nas áreas indígenas” ou “unidades escolares” são aqui consideradas todas as escolas pólos, salas ou 
extensões que atendem população indígena, situadas tanto no interior das áreas indígenas como próximas às mesmas.    
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esgotamento dos prazos legais para regulamentar as escolas nas reservas e aldeias guarani e 

kaiowá, quase todas as unidades escolares foram “criadas”, através de ato legal, como “escolas 

indígenas”. No entanto, muitas continuaram sem “autorização” para funcionar como tal; outras, 

mesmo autorizadas, continuam vinculadas a outras escolas não-indígenas.  

Hoje são 29 escolas municipais criadas como “pólo” e mais 27 extensões de Ensino Fundamental, 

além de três escolas estaduais de Ensino Médio Intercultural e uma extensão de escola não 

indígena. Até 2008 foi instalado o Ensino Fundamental completo em 14 escolas pólo Guarani e 

Kaiowá. Em alguns lugares, a comunidade ainda não conseguiu instalar séries finais na aldeia, por 

resistência da administração municipal já que, caso isso ocorra, as escolas rurais onde a maioria 

dos alunos são indígenas, seriam fechadas. Outra situação é que, apesar de criadas e instaladas 

como escolas indígenas, a gestão delas é não-indígena ou exercida por outra etnia.    

 Estão trabalhando nestas escolas cerca de 250 professores Guarani e Kaiowá, segundo a Comissão 

de Professores desta etnia, sendo que a grande maioria atende Educação Infantil e séries iniciais do 

Ensino Fundamental. A demanda seria de, pelo menos, 350 professores desta etnia (considerando 

um professor para cada 25 alunos), sem contar os professores para Educação de Jovens e Adultos 

(EJA); para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), para outros projetos 

específicos no interior das áreas e para substituir os professores não-indígenas. Quanto à 

habilitação, existe um bom número de professores formados nos cursos Normal Médio e Normal 

Superior, nos últimos anos, mas ainda são poucos os professores Guarani e Kaiowá habilitados em 

nível superior para atender outras áreas de conhecimento e outros níveis, além da gestão escolar.  

Isto posto e considerando o crescimento anual de matrículas, chega-se à conclusão de que há uma 

enorme demanda para a formação de novos quadros indígenas para o exercício do magistério entre 

os Guarani e Kaiowá em todos os níveis, modalidades e cargos, que a cada ano vem aumentando 

significativamente e, por ora, estão sendo atendidos, com algumas exceções, por professores não 

indígenas, especialmente nas séries finais do Ensino Fundamental e Médio.   

A educação escolar entre os Guarani e Kaiowá do MS tem uma história que remonta a 1930 

quando da instalação da primeira escola para os Kaiowá, na reserva de Dourados, pela Missão 

Evangélica Caiuá. Mais tarde assumida pela FUNAI e depois pelos municípios, a escolaridade 

oficial para este povo indígena, tal como para os demais povos indígenas, em todo país, seguiu 

políticas de integração e assimilação, com a simples transferência dos currículos das redes oficiais 

para as aldeias, inteiramente em Português. As línguas e culturas indígenas foram silenciadas e 

desvalorizadas, até serem substituídas pela língua e cultura padrão, sem preocupação com os 

etnoconhecimentos e processos próprios de aprendizagem de cada sociedade indígena.  

 Na tentativa de reverter esse quadro, houve a iniciativa do movimento indigenista e de 
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organizações indígenas do Estado de MS de realizarem experiências informais de formação de 

professores Guarani e Kaiowá para atuarem com o ensino específico e diferenciado na língua 

materna. Tais experiências serviram de referência para as reflexões a respeito da construção da 

escola indígena em contexto intercultural. Depois disso, as escolas formais em áreas Guarani e 

Kaiowá passaram a ser atendidas por professores da etnia, embora sem a devida habilitação, em 

sua grande maioria. 

Vários encaminhamentos foram direcionados pela Comissão de Professores Guarani e Kaiowá para 

efetivação, através dos órgãos competentes, de cursos de formação específica para esta etnia, que 

pudessem atender à demanda dos professores sem habilitação que atuam em suas comunidades e 

outros para substituírem os não-indígenas. Destaca-se o Curso Normal em Nível Médio para 

Formação de Professores Guarani e Kaiowá – Ára Verá, já mencionado acima.  

É justamente dos egressos deste curso que partiu a iniciativa de reivindicar um curso superior 

diferenciado que desse continuidade à formação anterior e lhes oportunizasse habilitação específica 

para atuarem nos demais níveis e modalidades, para responder a outras demandas que forem 

surgindo com a criação e instalação de suas escolas, segundo as necessidades e expectativas de 

suas comunidades. É consenso entre os professores que este curso pode proporcionar aos Guarani e 

Kaiowá um ensino que siga critérios mais adequados à realidade do povo, à sua cultura e à 

expectativa de futuro como povo etnicamente diferenciado, porém inserido num contexto de 

diálogo intercultural.  

Após um longo período de discussão dos professores Guarani e Kaiowá e de seus parceiros, a 

UFGD se dispôs, em parceria com outras instituições, a atender esta solicitação. É, portanto, em 

razão de tais considerações, que o Curso de Licenciatura Indígena se propõe formar os professores 

Guarani e Kaiowá para que possam participar, com competência, da construção da Escola Indígena 

de acordo com seu contexto sócio-cultural, propiciando uma educação escolar de qualidade, 

específica, diferenciada, intercultural e bilíngüe, valorizando as contribuições desta sociedade 

indígena nas diversas áreas do conhecimento e garantindo, ao mesmo tempo, outros conhecimentos 

construídos pela humanidade.  

 

1.4. HISTÓRICO DO CURSO 

A primeira ação a favor da criação de um curso de formação superior específica para professores 

indígenas Guarani e Kaiowá emergiu em 2002 da iniciativa do Movimento de Professores Guarani 

e Kaiowá, instituição indígena que encaminha questões de educação escolar indígena; da primeira 

turma do Curso Normal em Nível Médio “Formação de Professores Guarani e Kaiowá – Ára 

Verá” (espaço/tempo iluminado), realizado pela SED/MS e das comunidades desta etnia. Muitos 
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profissionais da área da Educação do Estado/MS, Universidades (UFMS, UCDB, UEMS, UFRR, 

UFMT), Secretarias Municipais de Educação do Estado, FUNAI, MEC e políticos locais, 

juntamente com os professores Guarani e Kaiowá, participaram da elaboração da proposta e dos 

entendimentos para a criação do “Curso de Licenciatura Indígena”. 

Inúmeras reuniões de estudo, seminários e discussões foram realizadas ao longo deste tempo, 

articulando professores e lideranças indígenas com profissionais da área da educação e do 

indigenismo, para elaborar uma proposta que fosse coletiva, democrática e consistente, que 

correspondesse às expectativas do Movimento dos Professores Guarani e Kaiowá e às necessidades 

de suas comunidades. 

Houve tentativas de iniciar o curso na UEMS, que embora tenha aberto suas portas não foi possível 

realizar nesta instituição. Em finais de 2005, quando de sua instalação a UFGD recebeu do 

Movimento dos Professores Guarani e Kaiowá de Mato Grosso do Sul e dos demais parceiros, a 

minuta do projeto pedagógico do curso. Graças ao empenho especial do Prof. Ms. Renato Nogueira 

(in memoriam), do Prof. Dr. Damião Duque de Farias (atual Reitor da UFGD), do Prof. Dr. 

Antonio Jacob Brand (Coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas Indígenas - NEPPI/UCDB), 

da Profª Dra. Adir Casaro Nascimento (atual Coordenadora do Mestrado em Educação da UCDB), 

da Profª. Ms. Veronice L. Rossato (profª. do Ára Verá/SED), da Profª Anari Nantes (Diretora da 

Escola Indígena de Caarapó) e dos professores indígenas da Comissão de Professores Guarani e 

Kaiowá (especialmente Anastácio Peralta, Edna de Souza, Eliel Benites, João Benites, Ládio 

Veron, Maria de Lourdes Cáceres Nelson, Otoniel Ricardo, Rosenildo Barbosa, Teodora de Souza, 

Valdelice Veron e Zélia Benites), a UFGD acatou a proposta e aceitou a missão de instalar o curso 

em suas dependências, em parceria com a UCDB, FUNAI), SEMEDs do cone sul do Estado e da 

SED/MS. Um ano depois, em outubro de 2006, o curso já estava em sua primeira etapa de aulas.  

As organizações guarani e kaiowá, juntamente com estas instituições, vêm orientando o perfil do 

curso e construindo um diálogo de respeito na definição de novos conhecimentos e de novas áreas 

de estudo. A proposta está de acordo com o ordenamento jurídico, conforme descrito na 

fundamentação legal e no anexo 14.6.   
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2. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 

2.1 NOME DO CURSO  

 

Curso de Licenciatura Indígena  

 

2.2  GRAU ACADÊMICO CONFERIDO  

O Curso oferece Licenciatura Plena em Educação Intercultural, com habilitações em quatro 

áreas de conhecimento: Ciências Sociais, ou Linguagens, ou Matemática ou em Ciências da 

Natureza. Assim, os alunos terão sua certificação e diplomação, de acordo com a terminalidade 

escolhida. Cada formação será assim denominada:   

• Licenciado em Educação Intercultural com habilitação em Ciências Sociais;  

• Licenciado em Educação Intercultural com habilitação em Linguagens;  

• Licenciado em Educação Intercultural com habilitação em Matemática; e 

• Licenciado em Educação Intercultural com habilitação em Ciências da Natureza.  

 

2.3 MODALIDADE DE ENSINO  

O Curso de Licenciatura Indígena tem a modalidade “parcelada” ou de “alternância3”. A pedagogia 

de alternância foi desenvolvida por pesquisadores internacionais de renome com o objetivo de 

colocar em prática uma nova teoria sobre a educação popular. Esta modalidade de ensino não era 

com o intuito de formar alunos como nas escolas urbanas comuns, mas, sim, fazer com que os 

filhos de lavradores e até mesmo os próprios lavradores desenvolvessem uma forma mais digna e 

lucrativa para a vida no campo. 

Ao voltar-se para a realidade do contexto indígena, o Curso está composto por dois Blocos: Bloco 

I  também denominado Núcleo Comum [de um ano e meio] com um currículo único para todos os 

acadêmicos e Bloco II também denominado Núcleo Específico [de dois anos e meio] organizado 

em quatro grandes áreas de formação especializada: Educação Intercultural e Ciências Sociais; 

Educação Intercultural e Linguagens; Educação Intercultural e Matemática; Educação Intercultural 

e Ciências da Natureza.  

                                                 
3 Outras informações sobre o tema http://www.pedagogiadaalternancia.com/2008/05/historia-da-pedagogia-da-

alternancia.html  
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Estas áreas específicas de formação são articuladas por atividades e conteúdos comuns, 

principalmente no âmbito da pedagogia, da gestão escolar, da conjuntura contemporânea, da 

antropologia e dos projetos (detalhamento do funcionamento dos núcleos no item 7).  

O curso é realizado em dois tempos: Tempo Universidade (TU) e Tempo Intermediário (TI): 

a) TEMPO UNIVERSIDADE (TU).  São etapas de estudo de caráter intensivo, presencial e 

coletivo do Curso, durante os quais são trabalhados os componentes curriculares com a presença e 

a coordenação dos docentes do curso. Quatro vezes por ano os acadêmicos são agrupados em 

locais que ofereçam condições infra-estruturais de alojamento e aulas, preferencialmente nos 

campus da UFGD. Este Tempo Universidade está constituída por três etapas:  

 

a1) TU-Campus UFGD. São as etapas presenciais longas, que acontecem principalmente 

durante férias e o recesso escolar (janeiro/fevereiro e julho) das escolas localizadas nas 

comunidades Guarani e Kaiowá. Duas noites por semana são reservadas para encontros de 

decisões políticas, reflexões, apresentações culturais, dentre outros, organizados pelos cursistas.  

 

a2) TU-Pólo. São as etapas presenciais curtas, intensivas e coletivas, que ocorrem no intervalo 

entre as etapas longas. Os Pólos relativos ao Bloco I são realizados reunindo todos os 

estudantes do Bloco I, em um movimento interdisciplinar. Os Pólos relativos ao Bloco II, 

preferencialmente, são realizados em comum, reunindo todos os estudantes das áreas de 

formação específica, para a articulação dos conteúdos de várias áreas do conhecimento, num 

movimento interdisciplinar.  

 

a3) TU-Comunidade. São as etapas presenciais que ocorrem no interior de cada aldeia, 

envolvendo docente e cursista, denominada “Atividades Acompanhadas I e II”. Este período de 

aula é mais individualizado, quando o aluno tira suas dúvidas, aprofunda conteúdos, analisa 

situações particulares, planeja e revisa atividades acompanhadas, em alguns períodos, por um 

docente. É também nestas ocasiões que o professor entra em contato com a comunidade, suas 

lideranças e com a escola onde os cursistas são professores ou gestores orientando as tarefas, o 

TCC e o Estágio Curricular Supervisionado. No BLOCO I o TU-Comunidade corresponde ao 

Componente Curricular/Módulo “Atividades Acompanhadas” com 210h/r; no BLOCO II 

corresponde à carga horária prática de cada Componente Curricular/Módulo com 350h/r para 

cada habitlitação.  
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b) TEMPO INTERMEDIÁRIO  (TI) . São etapas que ocorrem quando o estudante está em sua 

aldeia, sem a presença do docente, denominado “Estudos Individuais”. São intermediárias 

porque ocorre entre as etapas presenciais intensivas, longas e curtas, e a etapa comunidade, 

ocasião em que desenvolve atividades planejadas durante as etapas do TU. É principalmente 

durante as etapas intermediárias que acontecem algumas das Atividades Complementares, o 

Estágio Supervisionado, a concretização das avaliações/tarefas, estudos individualizados e 

pesquisas de campo com seu próprio povo.   

 

Estes dois Tempos, TU e TI, são de fundamental importância para garantir o êxito do Curso, 

uma vez que neste momento acontece a articulação de um currículo de formação em serviço 

voltado para a realidade indígena.   

 

2.4 REGIME DE MATRÍCULA 

 

A Matrícula no Curso será no Bloco I e no Bloco II, ou seja, serão duas matrículas durante o 

Curso. O aluno retido seja em dependência (DP) ou reprovado (RP) em um dos Blocos [por faltas, 

por não entrega das tarefas e outras avaliações] será matriculado novamente no componente curricular 

devido.   

No caso do Bloco I, constituído por 05 componentes/módulos (1. Fundamentos da Educação, 2. 

História e Antropologia, 3. Línguas Portuguesa e Guarani, 4. Realidade Global e Regional e 5. Matemática 

como Linguagem), o aluno deverá ficar em dependência (DP) apenas no componente que não 

alcançar êxito escolar. O aluno em dependência (DP) no Bloco I pode seguir adiante, mas 

carregará uma “dependência” (DP) em qualquer dos seus componentes. O aluno pode carregar até, 

no máximo 03 (três) DP. 

No caso do Bloco II, que é especifico o aluno em dependência deve refazer sua matrícula também 

no componente curricular devido.   

 

2.5 PERÍODO DE INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO  

 

O Curso tem início com uma recepção de aproximadamente três dias denominada “Etapa 

Socializante”. Sua realização é no mesmo ano em que os alunos prestam o vestibular, com o 

objetivo de apresentar o espaço da Universidade, o contexto acadêmico, participar de palestras e 

apresentar a organização e andamento do Curso para os indígenas que, na grande maioria, 
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desconhece essa realidade. Esta etapa não deve ser computada na carga horária do Curso. O 

período de integralização do curso é de no mínimo 04 anos e no máximo é de 7 anos.  

 

 

 2.5.1 ORGANIZAÇÃO DE UM SEMESTRE da Licenciatura Indígena 

 

O que corresponde a um semestre do Curso pode ser explicitado em quatro composições, a saber:   

1) 1 etapa longa  [janeiro/fevereiro] + 1 etapa curta [abril/maio] + 1 etapa comunidade e + 1 

intermediária.  

1ª Composição de um Semestre  H/r de 60 min.  
1 etapa longa (TU) – jan/fev (194 dias corridos) 190 
1 etapa curta (TU) – abril/maio (3 dias corridos) 30 
1 etapa comunidade (TU) – 7 dias letivos p/semestre com 10h/a cada dia 70 

Total TU 290 
1 etapa intermediária (TI) – 32 dias letivos p/semestre com 3h/a cada dia letivo 96 

TOTAL semestral 386 

 

2) 1 etapa longa [julho] + 1 etapa curta [outubro] + 1 etapa comunidade e +  etapa intermediária.  

 

 

 

 

 

3) 1 etapa curta [outubro] + 1 etapa longa [janeiro/fevereiro] + 1 etapa comunidade e +  etapa 

intermediária. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Excluído um dia de viagem da aldeia para a UFGD e um dia de retorno para a aldeia. 

  2ª Composição de um Semestre  H/a de 60 min.  
1 etapa longa (TU) – julho 190 
1 etapa curta (TU) – outubro  30 
1 etapa comunidade (TU) 70 

Total TU 290 
1 etapa intermediária (TI) 96 

TOTAL semestral 386 

3ª Composição de um Semestre  H/r de 60 min.   
1 etapa curta (TU) – outubro 30 
1 etapa longa (TU) – janeiro/fevereiro 190 
1 etapa comunidade (TU) 70 

Total TU 290 
1 etapa intermediária (TI) 96 

TOTAL semestral 386 
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4) 1 etapa curta [maio] + 1 etapa longa [julho] + 1 etapa comunidade e +  etapa intermediária 

 

4ª composição de um Semestre H/r  
1 etapa curta (TU) – maio  30 

1 etapa longa (TU) - julho 190 
1 etapa comunidade (TU) 70 

Total TU 290 
1 etapa intermediária (TI) 386 

Total Semestral (TI) 386 

OBS: Todos os cálculos deste documento foram realizados tendo por base a 1ª  Composição. 

 

2.6  CARGA HORÁRIA – TU e TI 

 

A cada hora-relógio é computada 60 minutos de duração, sendo que cada dia letivo presencial tem 

10 horas-relógio envolvendo aulas expositivas, seminários, reuniões, estudos dirigidos e outras 

formas diferenciadas de estudo. A seguir está discriminado cada um dos tempos que compõem o 

Curso, por semestre e por ano. 

a) Cada TU-Campus/UFGD é composto por 190 horas/relógio e são desenvolvidas de forma 
intensiva e presencial. Estão distribuídas da seguinte forma: quase 3 semanas5 consecutivas, 
computando 196 dias letivos corridos, incluindo sábados e domingos. São consideradas 10 h/r a 
cada dia letivo. Sendo assim, temos 10h/a dia x 19 dias, o que totaliza 190 h/a em cada semestre 
letivo. Há dois TU-CAMPUS por ano, sendo um em janeiro/fevereiro e outro em julho, 
totalizando, portanto 380 h/a ao ano. Atividades realizadas no TU-Campus UFGD que 
computam como carga horária diária para o Curso: os componentes curriculares do Bloco I e II 
com aulas expositivas, práticas, seminários, pesquisa de campo, palestras, estudos individuais e 
em grupo, reuniões com temáticas do interesse do movimento dos professores guarani e kaiowá 
e orientações para o Trabalho de Graduação (TG).    

 

b) Cada TU-Pólo/UFGD é composto por 30 h/relógio e são desenvolvidas de forma intensiva 
e presencial. Estão distribuídos em 3 dias letivos, consecutivos, de 10h/r cada dia letivo. Sendo 
assim temos, 10 h/a dia x 3  dias, o que totaliza 30 h/r a cada semestre letivo. E ainda, 3 dias 
letivos x 2 pólos por ano totalizam 6 dias letivos ano. Há dois TU-PÓLO por ano, sendo um em 
abril/maio e outro em outubro, totalizando, portanto 60 h/a por ano. Atividades realizadas no 
TU-Pólo/UFGD que computam como carga horária diária para o Curso: os componentes 
curriculares do Bloco I e II com aulas expositivas, práticas, seminários, pesquisa de campo, 
palestras, estudos individuais e em grupo, reuniões com temáticas do interesse do movimento 
dos professores guarani e kaiowá e orientações para o Trabalho de Graduação (TG).    

 

                                                 
5 Os sábados e domingos são considerados dias letivos. 
6 Não estão incluídos um dia para sair da aldeia e chegar à UFGD e um dia para retorno às aldeias. 
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c) Cada TU-Comunidade/Atividades Acompanhadas é composto por 70 h/relógio realizadas 
na aldeia, envolvendo aluno e docente. Esse tempo de 70 h é desenvolvido ao longo de um 
semestre letivo, ou seja, 07 dias letivos por semestre. Uma parte desse tempo, ou no mínimo 
50%, deve ser obrigatória a presença do docente e do aluno. É realizada uma TU Comunidade a 
cada semestre do Curso, correspondendo, no mínimo, a 3 viagens do docente às aldeias no 
decorrer do semestre. Durante um ano são realizadas duas TU Comunidade. As viagens são 
realizadas nos 4 meses de intervalo entre uma etapa presencial longa e outra também longa (1ª 
TU-Comunidade: março, abril, maio e junho e 2ª TU-Comunidade: agosto, setembro, outubro e 
novembro). Desta forma durante um ano letivo temos 140 h/r realizadas neste item. Atividades 
realizadas no TU-Comunidade que computam como carga horária diária para o Curso: o 
docente acompanha as avaliações/tarefas obrigatórias definidas em cada componente curricular 
dos Blocos I e II, as quais podem ser vários tipos de pesquisa de campo, relatórios, entrevistas, 
dentre outras.         

 
d) Cada TI-Intermediária/Estudos Individuais  é composto por 96 h/r cumpridas pelo aluno 
em sua aldeia sem a presença do docente, no decorrer de um semestre letivo. Essas 96 h/r 
correspondem a 32 dias letivos de 37 h/a cada dia. Há duas etapas intermediárias – 96 x 2 – 
totalizando 192h/a por ano. São realizadas no intervalo entre as etapas presenciais curtas e 
longas. Sendo assim temos, 96 h/r x 2 etapas que totalizam 192 h/r por ano. E ainda 32 dias 
letivos por semestre x 2 etapas intermediarias representam 64 dias letivos no ano. Atividades 
realizadas no TI - Intermediário que computam como carga horária diária para o Curso: o aluno 
realiza seus estudos individuais, as avaliações/tarefas definidas em cada componente curricular 
dos Blocos I e II, efetiva suas pesquisas, relatórios, entrevistas, dentre outras.     

 

 QUADRO 01. CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 

 

DESCRIÇÃO DAS ETAPAS  BLOCO I - Núcleo 
Comum  

 BLOCO II - Núcleo 
Específico  

Carga horária 
TOTAL do 
curso (h/r) Carga horária total 

h/r (3 semestres, ou um 
ano e meio) 

Carga horária total 
h/r (5 semestres, ou 
dois anos e meio) 

Tempo Universidade (TU) etapa longa 570 
(3 etapas longas x 

190) 

1.140 
(6 etapas longas x 190) 

1.710 

Tempo Universidade (TU) etapa curta 90 
(3 etapas curtas x  30) 

150 
(5 etapas curtas x 30) 

240 

Tempo Comunidade (TU)/Atividades 
Acompanhadas  

210 350 560 

Tempo Intermediário (TI) / Estudos 
Individuais/Tarefas I [tarefas e estudos 
168h/r + Estágio Curricular 
Supervisionado 400h/r + Atividades 
Complementares 200h/r]. 

288 h 
(40h tarefas + 148 de 

Estágio + 100h de 
Atividades 

Complementares) 

480 h 
(128h de tarefas + 252 

h Estágio+100 
Atividades  

Complementares) 

768 

 TOTAL  
(8 semestres + uma etapa longa = 4 
anos + 1 etapa longa de 190h/r) 

 
1.158 

 
2.120 

 
3.278 

                                                 
7  A quase totalidade dos alunos do Curso de Licenciatura Indígena já atua como professor, portanto o tempo de 3h/a 
ao dia para estudos acadêmicos é uma base de cálculo para o fechamento da carga horária geral do Curso.  
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2.6.1 CARGA HORÁRIA DOS BLOCOS  
 
BLOCO I  (composto em 3 semestres) tem uma carga  horária prevista de 1.158 h/a, sendo 570 h 

da etapa longa/TU Campus + 90 h da etapa curta/TU Pólo + 210 h do TU/Comunidade e + 288 h 

realizadas no TI, conforme quadro abaixo. 

 

QUADRO 02. CARGA HORARIA DO BLOCO I  

 

QUADRO 03. CARGA HORÁRIA DO BLOCO II 
 

 
 

2.7  NÚMERO DE VAGAS DO CURSO E NÚMERO DE ALUNOS POR TURMA 

 

60 vagas. O ingresso se dá com 60 vagas por turma. Depois do Bloco I, composto por 05 

componentes curriculares, o Curso desdobra-se em 04 habilitações específicas que constituem o 

BLOCO I 
1 ano e meio ou 3 semestres 

Horas- 
relógio 
 Por semestre  

Dias letivos 
 

Quantidade -3 
semestres 
 

TOTAL h/a  
BLOCO I  

TU – Campus / longa 190 19  3 etapas longas x 190  570 
TU – Pólo / curta 30 3  3 etapas curtas x 30 90 
TU – Comunidade 
/Atividades 
Acompanhadas I 

70  7 (2 viagens 
semestre)  

3 semestre x 70 210 

TU Subtotal  --- --- --- 870 
TI – Intermediária   96 32 3 semestre x 96 288 

TOTAL  386 45 --- 1.158 

BLOCO II 
(1 ano e meio 
ou 3 semestres) 

QUANT. DE 
DIAS 
LETIVOS (por 
semestre) 

QUANT. DE 
HORAS POR 
DIA 

HORAS- 
RELÓGIO 
(por semestre) 

QUANT. DE 
SEMESTRES 

TOTAL 
H/R  
BLOCO II  

TU – Campus / 
longa 

19 10 190 5 semestres  
+ uma etapa 

longa de 190 h 

1.140 

TU – Pólo / 
curta 

3 10 30 5 150 

TU – 
Comunidade 
/Atividades 
Acompanhadas 
II  

7  10 70 5 350 

TU Subtotal ---  --- --- 1.640 

TI – 
Intermediária / 

Estudos 
Individuais 
/Tarefas II 

32 3 96 5 480 

TOTAL 45  386 5 2.120 
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Núcleo Específico, quais sejam: 1) Linguagens [Língua Guarani, Língua Portuguesa, Estudos do 

Lazer, Artes, Corporeidades e Estudos da Mídia]; 2) Ciências Sociais [História, Geografia, 

Antropologia]; 3) Matemática e 4) Ciências da Natureza. As vagas para cada uma dessas áreas 

específicas são de, no mínimo, 10 alunos e no máximo 15 alunos para cada habilitação do Bloco II.  

2.8 TURNOS DE FUNCIONAMENTO 

O Tempo Universitário (TU), realizado no campus da UFGD e no Pólo, caracteriza-se por etapas 

intensivas, presenciais, curtas e longas, coletivas, realizadas em turno integral, ou seja, todos os 

dias da semana, de segunda a segunda, computando 10h/a por dia.  

O Tempo Comunidade (TU) é previamente agendado com os alunos e o docente se deslocará para 

a aldeia orientando uma parte desse tempo ou no máximo 15h/a. No Tempo Intermediário (TI) o 

próprio aluno organiza seu tempo de estudo na aldeia totalizando 120 h/a no semestre.   

 

2.9 LOCAL DE FUNCIONAMENTO 

Para a realização das etapas presenciais intensivas e coletivas longas e curtas, as atividades 

acontecem preferencialmente nos Campus da UFGD. As etapas comunidade e intermediária são 

realizados principalmente nas aldeias onde os cursistas residem.  

 

2.10 FORMA DE INGRESSO 

 

Processo Seletivo Vestibular específico e diferenciado. 

 

2.10.1. Critérios de inscrição 

a) Ser Guarani e/ou Kaiowá, comprovado através de documento de identidade da FUNAI e/ou 
declaração da etnia emitida pela liderança indígena de sua comunidade; 

b) Ser professor ou gestor em exercício na escola indígena, comprovado através de 
documento; 

c) Ter ensino médio completo, comprovado através de documento.  
 

2.10.2. Processo de seleção para ingresso no curso 

• Prova escrita de proficiência na língua Guarani (considerando suas variações);  

• Redação de um texto em Português;  

• Entrevista em Guarani; 

• Prova escrita de conhecimentos gerais sobre Ciências Sociais, Fundamentos de Educação, 
Legislação, Matemática, Ciências da Natureza e questões referentes à realidade indígena.  
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2.10.3. Comissão de Seleção 

 

A Comissão de Seleção será responsável pelo processo avaliativo para o ingresso do inscrito no 

curso nos seguintes quesitos: definir o edital, elaborar as provas, organizar as perguntas e 

entrevistar o candidato, corrigir e pontuar cada candidato. 

Composição da Comissão: A Comissão será composta por profissionais das instituições parceiras 

ou outros profissionais, tendo como requisito básico, mas não único, ter conhecimento e 

desenvolvido trabalhos com as questões indígenas. O domínio da língua Guarani é obrigatório pelo 

menos a um dos membros desta Comissão.  

 

2.11 PÚBLICO ALVO 

 

O Curso beneficia professores indígenas Guarani e Kaiowá em exercício de docência ou de gestão 

nas escolas de suas comunidades,, no Mato Grosso do Sul. Casos de indígenas Guarani e Kaiowá 

que estejam sem vínculo empregatício devem ser analisados pela UFGD, assim como a opção de 

abrir uma porcentagem das vagas para indígenas do mesmo tronco lingüístico habitantes no país 

ou no exterior.    

3. CONCEPÇÃO DO CURSO 

 

3.1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 

O currículo do Curso de Licenciatura Indígena explicita suas intenções, proporciona orientações 

para a ação dos docentes e demais envolvidos, considerando as condições em que o processo 

educativo escolar se desenvolve. Por isso, o currículo deve ser flexível e dinâmico, condições 

indispensáveis para garantir a coerência da proposta global, segundo referenciais já explicitados na 

justificativa deste documento. O Curso, no âmbito do currículo, refere-se à cultura como sendo 

constitutiva do processo de desenvolvimento da aprendizagem. Constitui-se num processo 

integrado às práticas vivenciadas pelos Guarani e Kaiowá, as quais se baseiam em três grandes 

fontes: teko (cultura), tekoha (território) e ñe’ë (língua), que são os eixos fundamentais pelos 

quais se articularam os conteúdos e a metodologia do curso.  

 

Tekoha.  Território: “É o lugar em que vivemos segundo nossos costumes”. É um espaço físico 

apropriado e transformado mediante a cultura do grupo, de seus conhecimentos e tecnologias. É 

o lugar (ha) onde se realiza o teko. Ou seja, “sem tekoha não há teko”. Por isso hoje, a 

destruição dos tekoha, produzida pela perda da terra, inviabiliza a vivência cultural, religiosa e 
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social, fazendo todo o sistema guarani (teko) entrar em crise, colocando em risco a própria 

sobrevivência do grupo, principalmente porque sem terra não há condições de exercer a 

economia de reciprocidade (teko joja), característica do sistema de cooperação da família 

extensa, unidade básica da organização social dos Guarani e Kaiowá. Do ponto de vista 

curricular, este eixo trata de todas as questões referentes ao território em seus aspectos de uso e 

apropriação, de sustentabilidade, de biodiversidade, de legislação, além dos aspectos culturais e 

históricos e sua relação com a sobrevivência física e cultural das futuras gerações. 

 

Teko. Cultura: A produção e reprodução da sociedade Guarani e Kaiowá se articula e se concretiza 

a partir do teko, que é o conjunto de valores e práticas que definem a identidade coletiva desse 

povo. Teko é “o modo de ser”, “modo de estar”, “sistema”, “lei”, “cultura”, “norma”, 

“comportamento”, “hábito”, “condição”, “costume”, dos quais a espiritualidade é componente 

indissociável. Resumindo, é tudo aquilo que se refere ao modo de ser e de viver dos Guarani e 

Kaiowá, articulado num sistema por eles denominado ñande reko. Sendo entendida como 

revitalizadora e dinamizadora da identidade dos Guarani e Kaiowá e como “patrimônio cultural 

da humanidade”, a cultura é um ponto de partida para o estabelecimento do processo educativo 

intercultural, estimulando o entendimento e o respeito entre os seres humanos de diferentes 

sociedades, num contexto de pluralidade cultural. A cultura é entendida, também, como 

referencial didático-metodológico, cujos parâmetros pedagógicos tradicionais, e ainda atuais, 

são a experiência de vida, o exemplo, o aconselhamento e a escuta, o acompanhamento dos 

mais velhos aos mais novos, o mutirão (trabalho de grupo), a divisão de atividades segundo o 

sexo e a idade, a repetição, a criação, o respeito às manifestações da natureza, o respeito à 

liberdade pessoal, a tolerância, a paciência, a não-violência, a fidelidade ao modo de ser 

religioso (teko marangatu) e o domínio das regras do bem falar. Tradicionalmente, os Guarani e 

Kaiowá educavam-se através destes referenciais. A partir do surgimento de agentes e 

instituições especializadas em educação, essa situação se altera. Hoje, o desafio que se coloca é 

uma proposta que concilie esses dois sistemas pedagógicos - comunidade educativa indígena e 

instituição escola (Meliá, 1979). 

 

Ñe’ë. Língua: Mais do que um sistema de comunicação, a língua étnica para os Guarani e Kaiowá, 

é considerada “a alma espiritual que se manifesta através do falar e toma seu assento na pessoa” 

(Meliá et al, (1979:248). Segundo este autor (1979), “a valorização e o prestígio dos Guarani e 

Kaiowá (...) é medido pelo grau de perfeição do seu dizer”. É a palavra, divinamente inspirada, 

o eixo propriamente dito que define o “logos” do teko, e através da qual tudo se manifesta e se 

concretiza. Portanto, além de ser aceita como elemento de coesão étnica deste povo, é tratada 
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como instrumento de produção e reprodução do conhecimento e dos valores da sociedade 

Guarani Kaiowá e, principalmente, para a educação das gerações mais novas, também em sua 

representação escrita, garantindo, assim, a efetivação da comunicação em todas as suas 

modalidades, entre seus pares e com a sociedade não-indígena.   

 

Considerando estes pressupostos e a sua peculiaridade, este curso apóia-se nos seguintes 

PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS E METODOLÓGICOS, assim sistematizados: 

 

1.  Da produção do conhecimento, que implica em criar condições favoráveis para desenvolver 

o processo de descoberta, pesquisa, criação e apropriação de conhecimentos, de forma 

sistematizada, refletindo sobre o processo cultural de sua comunidade, do seu povo e da 

sociedade envolvente. 

2.  Da totalidade, que aborda o ser humano em todas as suas dimensões de vida – social, política, 

cultural, familiar, religiosa, biológica, econômica – enfocando a pessoa na sua relação com o 

outro, com a natureza e com as dimensões espiritual e mitológica. Este princípio se traduz 

através de uma abordagem inter e transdisciplinar. 

3.  Da interculturalidade , que articula conhecimentos e valores sócio-culturais distintos, de 

forma seletiva, crítica e reflexiva, sem hierarquia de valores. 

4.  Da especificidade indígena, que parte das necessidades, interesses, aspirações, forma de vida, 

cosmovisão, língua, etc., de cada comunidade Guarani/Kaiowá. Este curso deve constituir-se 

num processo que se vincula a um movimento social mais amplo no coletivo das comunidades 

indígenas, cujos conhecimentos sejam integrados às práticas vividas, ao invés de ser imposto 

como algo estranho às experiências e desejos do grupo. Para suprir esta necessidade, é 

assegurada, também, durante o curso, a participação efetiva de caciques/ “rezadores” 

Guarani e Kaiowá (mestres tradicionais/ñanderu) os quais garantem a orientação de questões 

próprias da cultura tradicional, sob seu ponto de vista. 

5.  Da autonomia, que implica na participação indígena em todas as fases do processo, 

respeitando e valorizando a organização social desta sociedade. 

6.  Do bilingüismo/competências lingüísticas, que considera a língua étnica no mesmo patamar 

de prestígio da língua nacional, em todas as suas modalidades, garantindo a efetivação da 

comunicação e da produção de conhecimentos, não só entre seus pares, como também com a 

sociedade não-indígena. 
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A tradução destes princípios sinaliza as seguintes DIRETRIZES OPERACIONAIS:  

 

a.  O processo de formação acontece a partir de práticas concretas combinado com um 

acompanhamento pedagógico planejado e avaliado. O ensino deve partir da realidade 

econômica, política, cultural e social vivida pela sociedade Guarani e Kaiowá, em geral, e por 

suas comunidades, em particular. O processo de formação está articulado a um projeto 

educacional maior que objetiva atender suas demandas coletivas e voltadas para a superação 

de seus problemas interno-históricos e atuais. 

b.  A história Guarani e Kaiowá, com suas contradições e conflitos, a trajetória de vida de 

cada pessoa é parte integrante do processo educativo. O coletivo de professores, assessores 

e acadêmicos deve levar em consideração estes aspectos, buscando sempre a ação-

reflexão-ação, num processo de educação que privilegie as ações coletivas. As ações 

individuais devem levar em conta o respeito pelo outro e as decisões do coletivo.  

c.  O planejamento deve ser assumido como uma atitude necessária à prática educacional e 

política, considerando a necessária flexibilidade curricular  decorrente da avaliação 

contínua do próprio curso e das urgências emanadas das comunidades Guarani e Kaiowá.  

d.  Além dos eixos propostos que permeiam todos os conteúdos, o curso utiliza recursos de 

etnografia, etnologia, lingüística e didático-pedagógicos, entre outros, nesta mesma 

perspectiva. 

e.  A crítica e autocrítica, como mecanismos para avaliar os comportamentos que refletem e 

interferem no coletivo, devem ser estimuladas e exercitadas como um instrumento 

pedagógico importante para a transformação da consciência e para o exercício da 

cidadania. 

f.  A avaliação deve globalizar os diferentes aspectos da vida escolar do aluno e do curso 

como um todo, inclusive do corpo docente, buscando superar as dificuldades, limitações e 

desafios que surgem no decorrer do processo.  

g.  A perspectiva globalizadora, portanto, que orienta esta proposta, deve estar presente nas 

práticas significativas, constituindo um currículo sob a forma potencial: um currículo que 

vai sendo construído coletivamente na relação teoria-prática, na intenção de todos os 

participantes do processo e na incorporação da experiência profissional e de vida dos 

estudantes/professores/mestres tradicionais, no decorrer de todo curso, cujas alterações são 

aprovadas pelas instâncias competentes. 

 

Assim, as atividades curriculares teórico-práticas têm como princípios metodológicos a 

interculturalidade e a transversalidade dos eixos propostos, os conhecimentos e competências 
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antropológicas e pedagógicas, que possibilitam novas atitudes epistemológicas frente aos 

conteúdos trabalhados, permeando cada área, temática, ou componente curricular, no Núcleo 

I/Núcleo Comum e no Específico. Desta forma, o curso oferece experiências em situações de 

integração, participação, discussões, debates, seminários, oficinas, dramatizações e a utilização de 

recursos de multimídia e de informática nas atividades curriculares. Contempla a realização de 

memoriais e sistematizações, agregando conhecimentos já produzidos por pesquisadores indígenas 

e não-indígenas sobre as diversas temáticas, a realização de novas pesquisas pelos acadêmicos e a 

elaboração e execução de projetos alternativos para o contexto Guarani e Kaiowá.  

 

O conhecimento trabalhado deve ser socializado não só entre os acadêmicos, mas também no 

âmbito da Universidade e das próprias comunidades indígenas. A relação teoria-prática, no âmbito 

da metodologia do curso, baseia-se na concepção de que a competência profissional se adquire ‘em 

situação’, ou seja, as aulas teóricas complementam o saber fazer, a reflexão sobre o próprio 

trabalho e o agir em condições únicas, e quase sempre agir no coletivo, cooperando entre si.  

 

Esta metodologia refletir-se-á, ao longo do curso, nas práticas de docência e gestão, através do 

estágio supervisionado, das pesquisas e laboratórios com vistas a:  

1. Produção de materiais didático-pedagógicos, literários e científicos, específicos para o 
contexto Guarani e Kaiowá; 

2. Produção de projetos de sustentabilidade ou para melhoria e conservação ambiental; 

3. Reflexão do modelo de escola das comunidades indígenas Guarani e Kaiowá, para 
produção de alternativas escolares; 

4. Outras. 
 

A informática , bem como outras tecnologias, será utilizada como instrumentos de apoio 

necessários para alcançar com êxito os objetivos do projeto.  

 

3.2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

O quadro jurídico que respalda a criação de um curso superior específico para a habilitação de 

professores começou a se formar com a Constituição Federal de 1988 que estabelece um novo 

quadro jurídico em relação aos povos indígenas.8 Rompe radicalmente com a política de 

integração9 vigente, garantindo o direito à diferença e à autonomia (artigo 22, 21, 215, 231, 232), 

cabendo ao Estado o dever de garantir esses direitos. Desde então, a educação escolar indígena 
                                                 
8  Rossato (2002). Mais detalhes da legislação nos anexos deste documento.  
9 As políticas integracionistas tinham como perspectiva a eliminação das diferenças sócio-culturais dos povos 

indígenas, tendo a escola como instrumento privilegiado.  
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ganhou base legal como subsistema diferenciado das demais modalidades de ensino, tanto no que 

diz respeito às línguas e culturas, quanto aos processos próprios de aprendizagem (art. 210, inciso 

2, da Constituição Federal). A mudança de paradigma na concepção da educação escolar destinada 

às comunidades indígenas deixa o caráter integracionista e assume o princípio do reconhecimento 

da diversidade sócio-cultural e lingüística do país e do direito à sua manutenção. 

 

A partir da lei maior, outras leis, decretos e portarias foram sendo incorporados à jurisprudência 

brasileira, garantindo e regulamentando o direito a uma “educação escolar indígena, intercultural, 

bilíngüe, específica e diferenciada”, parafraseando o postulado legal. Cabe citar aqui o Decreto 

26/91, a Portaria Interministerial 559/91, as Portarias 60/92 e 490/93, as Diretrizes para a Política 

Nacional de Educação Escolar Indígena, o Plano Decenal de Educação, a LDB 9394/96 e, 

recentemente, a Resolução/03 da Câmara de Educação Básica, de 10/11/1999, que cria a categoria 

de Escola Indígena e de Professor Indígena.  A criação de um curso específico faz parte dos 

objetivos e metas do Plano Nacional de Educação – Lei nº10172 de 09 de janeiro de 2001, entre 

outras. Ressalta-se, ainda a publicação, pela SEF/MEC, dos Referenciais para a Formação de 

Professores Indígenas, em 2002. No Mato Grosso do Sul essas garantias consolidaram-se na 

Constituição Estadual/89 – artigo 251, nas Diretrizes Gerais para a Educação Escolar Indígena no 

MS, na Deliberação nº 4324/95 do Conselho Estadual de Educação, na Deliberação CEE/MS nº 

6767, de 25 de outubro de 2002 e no Plano Estadual de Educação de MS. 

 

Esses diversos documentos oficiais e as formulações dos próprios indígenas10 refletem e 

explicitam claramente temas como currículo e formação especializada de índios enquanto 

professores. Exigem políticas integradas de ensino e pesquisa, coerentes com o que reza a Lei 

9394/96 em seus artigos 78 e 79, buscando a formulação de princípios pedagógicos, 

antropológicos, lingüísticos, epistemológicos, semióticos, entre outros, que devem nortear as 

diferentes realidades curriculares experimentadas pelas várias etnias. 

 

A Resolução nº 03/99 do CEB/CNE, que estabelece a estrutura e o funcionamento das Escolas 

Indígenas, define também critérios para a formação dos professores indígenas, que deverá ser 

“específica” e orientada “pelas Diretrizes Curriculares Nacionais” (art. 6º). O art. 7º reza que “os 

cursos de formação de professores indígenas darão ênfase à constituição de competências 

referenciadas em conhecimentos, valores, habilidades e atitudes, na elaboração, desenvolvimento e 

avaliação de currículos e programas próprios, na produção de material didático e na utilização de 

                                                 
10 Essas formulações estão registradas nos relatórios e documentos de encontros, assembléias de lideranças e 

professores indígenas em nível nacional e regional. 
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metodologias adequadas de ensino e pesquisa”. Segundo esta Resolução, “será garantida aos 

professores indígenas a sua formação em serviço e, quando for o caso, concomitante com a sua 

própria escolarização” (parágrafo único do art. 6º). 

 

Segundo o Parecer nº 14/9911 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, 

aprovado pela referida Resolução, “é necessário que os profissionais que atuam nas escolas 

pertençam às sociedades envolvidas no processo escolar”. Neste sentido, a legislação assegura que 

a formação de professores indígenas não se realiza sem a efetiva participação da comunidade. Essa 

formação deve levar em conta o fato de que o professor indígena constitui-se um novo ator nas 

comunidades indígenas e que terá de lidar com vários desafios e tensões que surgem no contexto 

escolar. Assim, sua formação deverá propiciar-lhe instrumentos para que possa se tornar um agente 

ativo na transformação da escola num espaço verdadeiro para o exercício da interculturalidade. 

(BRASIL, 1999b). Para que eles possam se tornar “agentes ativos na transformação da escola num 

espaço verdadeiro para o exercício da interculturalidade”, o documento destaca a necessidade de 

um currículo diferenciado nos cursos de formação, que lhe permita atender as novas diretrizes para 

a escola indígena, devendo contemplar aspectos específicos, tais como: 

1. Capacitação para elaboração de currículos e programas de ensino específico para as escolas 
indígenas; 

2. Capacitação para produzir material didático-científico, em língua indígena e em língua 
portuguesa; 

3. Capacitação para o ensino bilíngüe, o que requer conhecimentos em relação aos princípios 
de metodologia de ensino de segundas línguas, seja a segunda língua em questão a língua 
portuguesa ou a língua indígena; 

4. Capacitação sócio-lingüística para o entendimento dos processos históricos de perda 
lingüística, quando pertinente; 

5. Capacitação lingüística específica já que, via de regra, cabe a este profissional a tarefa de 
liderar o processo de estabelecimento de um sistema ortográfico da língua tradicional de 
sua comunidade; 

6. Capacitação para conduzir pesquisa de cunho lingüístico e antropológico, uma vez que este 
profissional, enquanto, necessariamente, autor e condutor dos processos de elaboração de 
materiais didáticos para as escolas indígenas, deve ser capaz de: 

• realizar levantamentos da literatura indígena tradicional e atual; 

• realizar levantamentos étnicos e científicos; 

• lidar com o acervo histórico do respectivo povo indígena; 

• realizar levantamentos sócio-geográficos de sua comunidade (BRASIL, 1999b). 
 

                                                 
11Parecer CEB/CNE nº14/99, páginas 15 a 17 trata da formação do professor indígena. 



 

 

27

O Parecer considera ainda que a formação do professor índio requer a participação de especialistas 

com formação adequada, não tanto em função de sua titulação acadêmica, mas por um conjunto de 

outras competências, tais como, experiência e sensibilidade para trabalhar aspectos próprios da 

educação indígena, para garantir a qualidade do ensino a ser oferecido - segundo depoimentos de 

professores Guarani e Kaiowá, a qualidade do ensino tem a ver com o atendimento à 

especificidade do modo de ser e de viver do povo -, e por sua coerência com os princípios 

definidos na legislação referente à educação escolar indígena.  

 

Portanto, para a concretização dessas disposições legais, no âmbito escolar, é necessária a 

formação de índios, não só como professores, em suas línguas étnicas e/ou Português, mas também 

como pesquisadores de suas próprias línguas, história, geografia, meio ambiente, saúde, etc; como 

escritores e criadores de material didático-pedagógico em suas línguas étnicas e/ou Português, 

referentes aos etno-conhecimentos de suas sociedades; e como administradores e gestores de seus 

processos educativos, de etno-desenvolvimento e de escolas próprias.  

 
 
3.3. ADEQUAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO (PP) AO PROJETO POLÍTICO 

INSTITUCIONAL (PPI) E AO PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL (PDI) 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura Indígena/FAED/UFGD busca convergência e 

consonância com o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da UFGD, que em seu item 2.2, sob o 

título Princípios Filosóficos e Teórico-Metodológicos Gerais que Norteiam as Práticas 

Acadêmicas da Instituição, prescreve: 

 
A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) define os princípios 
norteadores de sua prática e filosofia de trabalho, como Instituição de Ensino 
Superior, através de quatro linhas mestras: Indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão; Gestão Democrática; Compromisso Social; e Gratuidade de 
Ensino.  

 

A primeira linha mestra, a indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

considera a “multidisciplinaridade no desenvolvimento das ciências e na sua operacionalização. 

Dado que o conhecimento é a principal fonte de crescimento e desenvolvimento social, econômico 

e tecnológico de uma região, o mesmo não pode e não deve estar ligado somente a Universidade, 

mas também tem de ser levado à comunidade em geral”. Em decorrência, um dos princípios da 

Universidade Federal da Grande Dourados é a “universalidade do conhecimento, assim como a 

busca de fomento à interdisciplinaridade aos seus acadêmicos”.  
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O acadêmico indígena tem o mesmo perfil de qualquer estudante, mas com uma jurisprudência 

própria no sentido de que o conhecimento de cada povo, no caso Guarani e Kaiowá, deve ser 

recuperado, documentado, validado e contrastado com saberes de diferentes povos. A oralidade, 

fonte desse conhecimento historicamente construído, deve ser considerada na pesquisa e na 

aplicabilidade desses saberes.  

Dessa forma, “a UFGD ministrará o ensino visando à formação de pessoas para o atendimento de 

necessidades de desenvolvimento econômico, social, cultural, científico e tecnológico regional, do 

mundo do trabalho e do campo, além de contribuir para o desenvolvimento de atividades que 

promovam a difusão do conhecimento”.  

“A gestão democrática é o foco da segunda linha filosófica da Instituição, pois há um 

posicionamento claro e contrário quanto ao exercício abusivo de poder interno ou externo à 

Instituição, de modo que, a UFGD busca assegurar e propagar o respeito à diversidade de idéias; 

crenças; culturas; à liberdade de ensinar e pesquisar; de divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o 

saber; para que não haja discriminação de qualquer natureza”. Nesse sentido, os valores de uma 

gestão democrática, mediadas por normas étnicas próprias, devem permear os estudos sobre a 

gestão territorial e educacional para efetivação da escola específica e diferenciada nas aldeias 

indígenas Guarani e Kaiowá como prevêem a Constituição/1988 e a LDB/1996. 

A terceira linha diz respeito ao “compromisso social, isto é, a UFGD busca formar pessoas que se 

preocupam e valorizam o ser humano, através da solidariedade, do respeito à vida, com o intuito de 

não permitir que o homem seja apenas um mero “objeto”, e sim um ser que é dotado de 

sentimentos, anseios, perspectivas e desejos, de maneira que a procura da incessante maximização 

de lucros deve levar em consideração os fatores humanos. Além disso, busca-se difundir a 

conscientização em relação à preservação do meio em que se vive, procurando a racionalização e a 

utilização plena dos recursos materiais, naturais e humanos. Portanto, os alunos, técnicos 

administrativos e professores devem assumir a missão da universidade com compromisso social”.  

“A garantia de ensino gratuito é quarta linha mestra da UFGD, e está ligada à responsabilidade 

social, dado que a busca de propiciar a gratuidade ao acesso à Universidade, também se dá através 

dos avanços no apoio e incentivo a permanência dos alunos, contribuindo para a sua inserção no 

direito de aprender, que é direito de todos os cidadãos”. Devido à especificidade de uma população 

indígena, a garantia desse ensino gratuito consolida-se por meio de instituições parceiras que 

viabilizam essas especificidades, a saber: FUNAI, UCDB, SEMEDs, SED, Movimento de 

Professores Guarani e Kaiowá interagindo no contexto da UFGD/FAED. Dessa forma o Projeto 

Pedagógico do Curso de Licenciatura Indígena adéqua-se aos Princípios Filosóficos e 

Metodológicos do PPI.  
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4. ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA: COORDENAÇÃO DO CURSO 

 

 A Coordenação do Curso é escolhida pelo conjunto dos alunos e um representante dos 

profissionais que atuam no Curso, dentre um dos docentes efetivos do Curso de Licenciatura 

Indígena, concursado na FAED/UFGD. Conforme o Parecer 14/99, deve ser um “especialista com 

formação adequada, não tanto em função de sua titulação acadêmica, mas por um conjunto de 

outras competências, tais como, experiência e sensibilidade para trabalhar aspectos próprios da 

educação indígena, para garantir a qualidade do ensino a ser oferecido, e por sua coerência com os 

princípios definidos na legislação referente à educação escolar indígena”. Tem o papel de 

coordenar democraticamente as ações do Curso com a Direção da Faculdade de Educação da 

UFGD, envolvendo as instituições parceiras, os docentes do curso e os acadêmicos através de seus 

representantes que compõem a “Comissão Interinstitucional de Apoio ao Curso”. Atua em 

conjunto com a “Equipe Fundamentos da Educação”, participa do processo de formação e das 

etapas de avaliação e planejamento. Coordena as Etapas Preparatórias e as Etapas Intensivas 

presenciais e encaminha a quem de direito as deliberações e necessidades do Curso.  

 

5. OBJETIVOS DO CURSO COMO UM TODO12 

 

5.1. OBJETIVO GERAL DO CURSO 

Habilitar professores Guarani e Kaiowá preferencialmente em exercício, em nível superior de 

licenciatura intercultural, para a docência e a gestão escolar.  

 

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DO CURSO 

1. Estimular e valorizar, através do processo escolar, o Ñande Reko (tradições, crenças, modo 
de ser e viver dos Guarani e Kaiowá) - que são seus processos próprios de aprendizagem, 
conforme solicitações das comunidades, lideranças e professores indígenas, formulada em 
diversos documentos do Movimento dos Professores Guarani e Kaiowá.  

2.  Dar continuidade ao processo de preparação dos Guarani e Kaiowá para a vida 
comunitária, incluindo as habilidades necessárias para enfrentar criticamente, junto com 
seu povo, a situação provocada pelo contato com a sociedade dominante.13 

3.  Propiciar conhecimentos básicos na área da pedagogia escolar, não só para atuar com 
competência na docência, como para elaborar, executar e avaliar currículos e programas 
político-pedagógicos e também para gerenciar suas escolas.  

4.  Fornecer aos cursistas instrumentos acadêmicos para produção, aquisição e sistematização 
de conhecimentos básicos das diversas áreas, inclusive as do seu próprio contexto sócio-

                                                 
12 Os objetivos de cada área específica são apresentados na descrição curricular do Bloco II do Curso. 
13 Mesmas fontes do objetivo anterior.  
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econômico e cultural, através de diferentes práticas, pelo exercício da pesquisa, da 
experimentação, da leitura e pelo manejo de novas tecnologias. 

5. Produzir material didático, científico e literário, em Língua Indígena, prioritariamente, e na 
Língua Portuguesa quando for necessário. Na produção de materiais, nos níveis do Ensino 
Fundamental e Médio, proporcionando o ensino intercultural e bilíngüe, atendendo as 
demandas das escolas e comunidades Guarani e Kaiowá e contribuindo para o 
fortalecimento da identidade étnica e da autonomia sócio-econômica-cultural desta 
sociedade indígena.  

6.   Elaborar, executar e/ou gerenciar e avaliar projetos de ação local nas aldeias, necessários 
para a auto-sustentabilidade das comunidades Guarani Kaiowá. 

7.  Aproveitar o curso para qualificar, não só os professores indígenas, mas todos os 
envolvidos no processo, tanto os gestores, os assessores, os “formadores” que atuam 
diretamente no curso, como os técnicos dos órgãos públicos, encarregados da educação 
escolar indígena. 

 
  

 
6. PERFIL DESEJADO DO EGRESSO 

 

Entende-se que o professor indígena, egresso deste curso, continue atuando preferencialmente nas 

comunidades indígenas, estando preparado para “lidar com vários desafios e tensões que surgem 

no contexto escolar”(BRASIL, 1999b), conforme suas próprias palavras:  

Queremos, com a ajuda da escola, com uma educação que responda às nossas 
necessidades, conquistar a autonomia sócio-econômica e cultural e sermos reconhecidos 
como cidadãos etnicamente diferentes. Neste processo, a escola tem um papel 
fundamental. Não queremos mais que a escola sirva para desestruturar nossa cultura e 
nosso jeito de viver, que não passe mais para nossas crianças a idéia de que somos 
inferiores e que, por isso, precisamos seguir o modelo dos brancos para sermos 
respeitados. Pelo contrário, achamos que temos muito para ensinar do nosso jeito de 
viver para os brancos, e queremos o respeito da sociedade que se diz democrática, e do 
governo que deve cumprir a lei que ele mesmo criou (Carta da Comissão de Professores 
Guarani e Kaiowá enviada em 1995 à Secretaria de Estado de Educação/MS). 
 

As competências e habilidades esperadas são:  

1. Dar conta de atender aos desafios colocados pelos contextos históricos do povo Guarani e 
Kaiowá quando relacionados à sociedade envolvente, nas demandas por território, 
sustentabilidade e educação. 

2. Ser um professor educador comprometido com as causas do seu povo, inserido nos 
movimentos sociais regionais, nacionais e internacionais, sendo um “agente ativo na 
transformação da escola num espaço para o exercício da interculturalidade” (BRASIL, 1999b), 
da pluralidade, da cidadania, da solidariedade, superando o individualismo característico de 
uma sociedade neo-liberal.  

3. Além da habilitação por área específica, pela qual fez opção (Linguagens, Matemática, 
Ciências Sociais e Ciências da Natureza) espera-se que o egresso tenha desenvolvido um 
perfil polivalente (Educação Intercultural), explicitado nos fundamentos legais, nas 
concepções e objetivos do curso. Ser capaz de dar conta da educação escolar indígena, na 
docência e na gestão nos níveis do Ensino Fundamental e Médio em suas diversas 
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modalidades e atuar em projetos de ação em sua comunidade, colocando a escola como aliada 
do contexto Guarani e Kaiowá.  

 

7. MATRIZ CURRICULAR DO CURSO 
 

A matriz curricular do Curso de Licenciatura Indígena está organizada em dois grandes Blocos, 

conforme mencionado anteriormente: Bloco I (Núcleo Comum), com um currículo único para 

todos os estudantes, e Bloco II (Núcleo Específico), organizado em quatro grandes áreas 

específicas de formação: Educação Intercultural e Ciências Sociais; Educação Intercultural e 

Linguagens; Educação Intercultural e Matemática; Educação Intercultural e Ciências da Natureza.  

 

 

QUADRO 04. CARGA HORÁRIA DOS BLOCOS I E II – TU e T I 
 
 
QUADRO 05. QUANTIDADE DE ETAPAS INTENSIVAS PRESENCIAIS – BLOCOS I e II 
 
 
BLOCO I Etapas Curtas  Etapas Longas Tempo Comunidade/ 

Atividades 
Acompanhadas I  

1ª Etapa Janeiro de 2007   -- Longa --- 
2ª Etapa Abril de 2007   Curta -- --- 
3ª Etapa Julho de 2007  --- Longa ---- 
4ª Etapa Outubro de 2007  Curta --- --- 
5ª Etapa Janeiro de 2008  --- Longa --- 
6ª Etapa Maio de 2008  Curta ---- --- 

Subtotal  3 curtas/30h cada = 
90h/r 

3 longas/190h cada= 
570 h/r  

210 h/r 

TOTAL 870 h/r 
 
 
 
 

TEMPOS BLOCO I – h/r BLOCO II – h/r TOTAL h/r 
TU-Campus – etapa longa 570 1.140 1.710 

TU-Pólo – etapa curta 90 150 240 

TU-Tempo Comunidade / 
Atividades Acompanhadas I  

210 350 560 

    
TI-Tempo Intermediário/ 
Estudos Individuais I 

288 (148+140) 480 768 

 
TOTAL  

 
1.158 h/r 

 
2.120 h/r 

 
3.278 h/r 
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BLOCO II Etapas curtas  Etapas Longas Tempo 
Comunidade/Atividades 
Acompanhadas II  

7ª Etapa Julho/2008  --- Longa - 
8ª Etapa Outubro/2008  Curta --- --- 
9ª Etapa Janeiro/2009  --- Longa --- 
10ª Etapa Maio/2009  Curta --- --- 
11ª Etapa Julho/2009  --- Longa ---- 
12ª Etapa Outubro/2009  Curta --- --- 

13ª Etapa Janeiro/2010  --- Longa --- 
14ª Etapa Maio/2010  Curta --- --- 
15ª Etapa Julho/2010  --- Longa --- 
16ª Etapa Outubro/2010  Curta --- --- 
17ª Etapa Janeiro/201114  --- Longa --- 

Subtotal  5 curtas/30h cada = 
150h/r  

6 longas/190h cada 
= 1.140 h/r 

350 h/r  

TOTAL 1.640 h/r 

 

                                                 
14 Esta décima sétima etapa está prevista para Seminário de apresentação para Trabalho de Conclusão de Curso e 
demais eventos que se fizerem necessários.  
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8. EMENTÁRIO DO BLOCO I 
 

 

8.1 EMENTA GERAL DO BLOCO I  

 

O currículo do Bloco I, constituído por duas grandes áreas temáticas (1) O Guarani e Kaiowá como 

sujeito histórico e coletivo e (2) Os desafios atuais no contexto dos Guarani e Kaiowá será 

desdobrado nas seguintes temáticas: O Guarani e Kaiowá como sujeito histórico e coletivo, 

estudado a partir das categorias – História, organização social, espaço e território, economia; 

Línguas Guarani e Kaiowá e Português indígena; Pedagogia indígena; Representações simbólicas; 

e Os desafios atuais no contexto dos Guarani e Kaiowá estudado a partir das categorias – A 

realidade regional e global; A ecologia e a sustentabilidade;  A escola indígena.  

 

8.2  OBJETIVO GERAL DO BLOCO I 

 

O objetivo do Bloco I é o de fortalecer a identidade étnica do povo Guarani e Kaiowá 

compreendendo a generalidade que caracteriza o conhecimento sobre as sociedades indígenas, 

através do estudo dos fundamentos dinâmicos da cultura e dos processos de educação, tendo como 

temas transversais gestão e autonomia.  

  

8.3 COMPONENTES CURRICULARES/MÓDULOS DO BLOCO I  

 

O Bloco I é simultaneamente teórico-prático e está distribuído nos seguintes Módulos:  

 

1. Fundamentos da Educação.  

2. Línguas. 

3. História e Antropologia. 

4. Realidade Regional e Global.  

5. Matemática como Linguagem.  

6. Fundamentos das Áreas Específicas. 

7. Atividades Complementares. 
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QUADRO 06. ESTRUTURA TOTAL DO BLOCO I 
   

 

QUADRO 07. FORMAÇÃO BÁSICA–TU. CARGA HORÁRIA E LOTA ÇÃO - BLOCO I 
 

COMPONENTES CURRICULARES - 
MÓDULOS  

Ch 
Teoria 

Ch 
Práti
ca 

Ch 
Total 

LOTAÇÃO  
DA UFGD  
 

1. Fundamentos da Educação e Prática Pedagógica 110 30 140 FAED 

2. LIBRAS 30 --- 30 FAED 

3. Línguas e Prática Pedagógica 150 20 170 FACALE 

4. História e Antropologia e Prática Pedagógica 90 10 100 FCH 

5. Realidade Regional e Global 150 --- 150 FCH 

6. Matemática como Linguagem 40 --- 40 FACET 

7. Fundamentos das Áreas Específicas (Matemática, 
Ciências da Natureza, Linguagens e Ciências Sociais) 

30 --- 30 FAED/FACALE/FACBA / 
FACET / FCH 

8. Tempo Comunidade (TU) / Atividades 
Acompanhadas 

--- 210 210 FAED/FCH/FACALE 

SUBTOTAL   600 270 870     --- 

OBS.: Os “Módulos Comuns/Pólos” ou “Etapas Curtas” do BLOCO I (formação básica) estão diluídos 
entre os Componentes Curriculares / MÓDULOS e os Componentes Curriculares/TEMAS, portanto não são 
definidos como no BLOCO II.   

 

ETAPAS BLOCO I  Quantidades Tempo Horas/relógio Dias 
letivos 

Total 
H/R 

TU – Campus/etapas 
longas intensivas 
(inclui sábados e 
domingos  

03 etapas longas, 
sempre nos 
janeiro(s) e 
julho(s) 

Cada etapa longa está 
composta por quase  3 
semanas intensivas – 
19 dias x 10h cada dia 
= 190h.  

190 cada etapa 
longa x 3 

etapas 
longas=570 

 

19 dias x 3 
etapas 

longas = 
57 dias 

 
 

570  

TU – Pólo/etapas 
curtas  

043 etapas 
curtas/pólos, 
sempre nos 
maio(s) e 
outubro(s)  

Cada pólo tem 03 dias 
contando 10 horas por 
dia = 30h 

30 h/a x 3 
etapas curtas 

3 dias x 3 
etapas 

curtas = 9 
dias 

90  

TU – Comunidade/ 
Atividades 
Acompanhadas I 
 

4 viagens dos 
docentes 
distribuídas em 4 
meses, 1 viagem 
por mês.  

04 viagens = 70h  70h x 3 etapas 
=  210 

 210 

TU SUBTOTAL      870 
TI – Intermediária/ 
Estudos Individuais / 
Tarefas I  
[40h/r tarefas + 148 h/r 
Estágio Curricular 
Supervisionado I + 
100hr Atividades 
Complementares] 

03 etapas, 
realizadas após as 
etapas longas - 
janeiro(s) e  julho (s) 

03 etapas nas quais os 
alunos se auto-
organizam nas 
aldeias.  

96h x 3 
semestres = 

288 h/r 
 

32 dias 
letivos x 3 
semestres = 
96 dias 

288 

TOTAL  --- --- --- --- 1.158  
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QUADRO 08. FORMAÇÃO BÁSICA – TI. CARGA HORÁRIA PRÁT ICA E LOTAÇÃO – BLOCO I  
 
 
COMPONENTES CURRICULARES / 
MÓDULOS 

Carga Horária Prática 
h/r 

 

Total TI    LOTAÇÃO 
UFGD    

TI - Estágio Curricular Supervisionado I (no 
Ensino Fundamental e Médio na aldeia) 

                                                 
148  

 

148 
 

FAED/FACET/F
CH/FACALE 

TI - Atividades Complementares (100h/r) + 
estudos individuais (40h/r) 

140  
 

140 
 

--------- 

SUBTOTAL  288 h/r 288 h/r  
 

QUADRO 09. RESUMO GERAL – BLOCO I (3 semestres) 

 CARGA HORÁRIA – h/r 

TU-Campus(570h) + TU-Pólo (90h) + Tu-Comunidade 
/Atividades Acompanhadas I  (210h)   

870  

TI-Intermediária / Estudos Individuais I   288 

Total do Núcleo Comum  1.158 H/R 
 

 

8.4  EMENTA DOS COMPONENTES CURRICULARES/MÓDULOS DO BLOCO I  

 

1) Fundamentos da Educação. Pedagogia indígena, Educação Escolar Indígena, metodologia de 

pesquisa, didática e currículo, políticas públicas, legislação específica, políticas públicas de 

educação inclusiva e educação especial. Educação indígena e inclusão e exclusão dos 

Guarani e Kaiowá. Política da educação escolar indígena e projeto de pesquisa na escola. 

Tendências pedagógicas gerais e construção das Tendências Pedagógicas Guarani e Kaiowá. 

Estágio Supervisionado, Avaliação e Prática Pedagógica.  

2) LIBRAS. Princípios e fundamentos. Bilingüismo. Cultura surda. Leitura e escrita de sinais. Sinais 

básicos de comunicação. 

3) Línguas. Língua Guarani e suas variações e Língua Portuguesa e suas variações (sócio-

lingüística, histórico das línguas, estrutura básica das línguas, leitura e produção de textos) e 

Línguas Brasileiras de Sinais (LIBRAS) e Prática Pedagógica.  

4) História e Antropologia. Território, organização social, economia, história indígena colonial 

e contemporânea, políticas indígenas, conceitos básicos de antropologia e Prática Pedagógica.  

5) Realidade Regional e Global. Legislação indigenista, ecologia, sustentabilidade, território, 

economia, políticas públicas.  

6) Matemática como Linguagem. Fundamentos da área específica de Educação Intercultural e 

Matemática.  
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7) Fundamentos das áreas específicas. Aborda os fundamentos gerais que compõem as quatro 

áreas de conhecimento do Bloco II: Educação intercultural e Ciências Sociais: Educação 

Intercultural e Ciências da Natureza; Educação Intercultural e Linguagens; Educação 

Intercultural e Matemática.  

8) Atividades Complementares: Aborda as atividades de pesquisa, aprofundamentos de 

estudos, ações planejadas durante as etapas intensivas (TU) e participação em eventos 

diversos no contexto acadêmico, do movimento social indígena e outros, aceitos pela 

Comissão de Atividades Complementares do Curso.   

9) Estágio curricular Supervisionado I. Envolve as atividades didático-pedagógicas na 

Educação Fundamental e no Ensino Médio e a Gestão escolar. 

10) Estudos Individuais I. Concretização das avaliações/tarefas, estudos individualizados, 

pesquisas de campo com seu próprio povo.  

 

8.5 BIBLIOGRAFIA BÁSICA DOS COMPONENTES CURRICULARE S/ MÓDULOS   

 

1. Fundamentos da Educação 

1. BAGNO, Marcos. Pesquisa na escola: o que é como se faz. São Paulo: Loyola, 1999. 3ª edição.  
2. BRASIL. Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas. Ministério da Educação, 

Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 2002. 
3. COHN. Clarice. Antropologia da criança. Rio de janeiro-RJ: Jorge Zahar, 2005. 
4. NASCIMENTO, Adir Casaro. Escola indígena: palco das diferenças. Campo Grande: 

UCDB, 2004. 
5. SILVA, Aracy L.; NUNES, Angela; MACEDO, Ana Vera Lopes da Silva (org. ) Crianças 

indígenas: ensaios antropológicos. São Paulo: Global, 2002. 
 

2. LIBRAS  

a. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Especial. Decreto Lei 
n.5.626/2005 Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais.Brasília:DO 23/12/2005. 

b. QUADROS, R.M& SCHIMIEDT,M. Idéias para ensinar português para alunos 
surdos.Brasília:MEC,SEESP, 2006.  

c. _____& KARNOPP, L. Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre: Art-
Med, 2004. 

d. SKLIAR, C. Uma perspectiva sócio-histórica sobre a psicologia e a educação dos surdos. 
IN Educação e exclusão: abordagens sócio antropológicas em educação especial. Porto 
Alegre:Mediação, 1997. 

e. SOUZA, R.M. Práticas alfabetizadoras e subjetividade. Em Surdez-processos educativos e 
subjetividade. LACERDA, C.B.F & GOES, M.C.R (org). São Paulo:Lovise, 2000. 

 

3. Línguas  

1. CAVALCANTI, Marilda do C.; MAHER, Terezinha de J. M. O índio, a leitura e a escrita. 
O que está em jogo? Campinas: Cefiel/IEL/ Unicamp, 2005. 

2. FRANCHETO, Bruna. O que se sabe sobre as línguas indígenas no Brasil. Povos 
indígenas no Brasil 1996/2000. São Paulo: Instituto Socioambiental.  
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3. MAHER, Terezinha de J. M. Sendo índio em Português. In: SIGNORINI, Inês (Org.). 
Lingua(gem) e identidade: elementos para uma discussão no campo aplicado. 
Campinas/São Paulo: Mercado das Letras/FAEP-Unicamp, 1998. p. 115-138.  

4. MELIÁ, B. Diccionario Básico Guarani Castellano e Castellano Guarani. Asuncion: 
CEPAG, 2005 (nova versão de GUASCH, Antonio). 

5. MELIA, Bartomeu. Educação indígena e alfabetização. São Paulo: Loyola, 1979. 
6. MORI, Angel Corbera. A língua indígena na escola indígena: quando, para que e como? 

In: SALANOVA e outros. Questões de educação escolar indígena: da formação do 
professor ao projeto da escola. Brasília: FUNAI/DEDOC, Campinas, 2001. 

 
4. História e Antropologia  

 
1. ALMEIDA, Fernando Augusto Azambuja de (autor do resumo). O Ciclo da Erva Mate em 

Mato Grosso do Sul, Campo Grande-MS: Instituto Euvaldo Lodi, 1986. 
2. BRASIL. Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas. Ministério da 

Educação, Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 2002. 
3. BRÊA MONTEIRO, Maria Elizabety. Levantamento histórico sobre os índios guarani 

kaiwá. Rio de Janeiro: Museu do Índio/FUNAI, 2003. 180 p.  
4. MORAES SILVA, Maria Aparecida de, MARTINS, Rodrigo Constante. A modernidade da 

economia Junker à moda contemporânea do rural paulista. A degradação social do trabalho 
e da natureza. Lutas e Resistências. Londrina, n.l, p. 91-106, set. 2006. 

5. PEREIRA, Levi Marques.  Imagens Kaiowá do sistema social e seu entorno. Tese 
(Doutorado em Antropologia Social). USP, São Paulo. 2004. 

 

5. Realidade Regional e Global  

1. AZANHA, Gilberto. Sustentabilidade nas sociedades indígenas brasileiras. Campo Grande. 
Tellus, ano 5, abr.out. 2005.  

2. BRASIL. Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas. Ministério da 
Educação, Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 2002. 

3. GALLOIS, Dominique T. Cultura “indígena” e sustentabilidade: alguns desafios. Campo 
Grande: 2005. Seminário Políticas públicas em terras indígenas de MS.  

4. LITTLE, Paul E. Etnoecologia e direitos dos povos: elementos de uma nova ação 
indigenista. Brasília: UNB. 

5. SILVA, A. Lopes da, GRUPIONI, L. D. B. A temática indígena na escola. Brasília: 
MEC/MARI/UNESCO, 1995  

 
6. Matemática como Linguagem  

 
1. BRASIL. Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas. Ministério da 

Educação, Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 2002. 
2. _______. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1997. 
3. D´AMBROSIO, Ubiratan. Da realidade à Ação – Reflexões sobre a Educação e Matemática, 2ª 

Ed., Editora da INICAMP, Campinas, 1986.  
 
7. Fundamentos das Áreas Específicas – Bloco I  

 
7.1 Educação Intercultural e Ciências Sociais 
1. LE GOFF, Jacques e NORA, Pierre (orgs.) História: Novos problemas, novas abordagens, 

novos objetos. 2. Ed. Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1979. 3 vols.  
2. SILVA, Aracy L.; FERREIRA, Mariana K. L. (orgs.) Antropologia, História e 

Educação: a questão indígena e a escola. São Paulo: Global, 2001. 
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7.2 Educação Intercultural e Ciências da Natureza 
 

1. BRASIL. Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas. Ministério da 
Educação, Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 2002. 

2. _______. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1997. 
3. BAZIN, Maurice. Ensinar matemática e ciências indígenas. Florianópolis: IPOL – 

Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Política Lingüística 
<www.ipol.org.br>, 2005. 

4. CHASSOT, A . Para que(m) é útil o ensino de ciências? Canoas: Ed. ULBRA, 1995  
5. LIMA, M. E. C. C., AGUIAR, O J., BRAGA, S.A. M. Aprender Ciências: um mundo de 

materiais. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999.  
 
7.3  Educação Intercultural e Linguagens 
 
1. BRASIL. Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas. Ministério da 

Educação, Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 2002. 
2. _______. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1997. 
3. MAIA, Marcos. Manual de lingüística: subsídios para a formação de professores 

indígenas na área de linguagem. Brasília: MEC, Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade; LACED/Museu Nacional, 2006. 

 
7.4 Educação Intercultural e Matemática 

 
1. BRASIL. Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas. Ministério da 

Educação, Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 2002. 
2. _______. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1997. 
3. CHEVALLARD, Yves & Bosch Mariana. Estudar Matemática: o elo perdido entre o 

ensino e a aprendizagem. Porto Alegre. Artes Médicas.  
 
8. Atividades Complementares: A mesma bibliografia dos demais componentes.  

  
9) Estágio Curricular Supervisionado I.  

a. ANDRADE, Luiza. Planejar é preciso. A importância dos registros. In Revista Nova 
Escola. São Paulo: Ed. Abril, jan/fev.2009, p. 74. 

b. ANTUNES, Celso. Como desenvolver as competências em sala de aula. 5ª edição. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2001.  

c. MAHER, T. M. A criança Indígena: do Falar Materno ao Falar ‘Emprestado’. In A.L.G. 
de Faria e S.A. Mello (orgs.). Campinas: Editora Autores Associados, 2005. 

d. MELIA, Bartomeu. Educação indígena e alfabetização. São Paulo: Loyola, 1979.  
 
10) Estudos Individuais/ Tarefas I  (os alunos retomam as bibliografias estudadas)  

1. BRAND, Antonio e NASCIMENTO, Adir. Os povos indígenas nas instituições de 
educação superior e os desafios da sustentabilidade e da autonomia. IN: GALVÃO, Afonso 
e SANTOS, Gilberto Lacerda dos (ORG). Escola, Currículo e Cultura, 
Ensino/Aprendizagem, Educação, Trabalho e Movimentos Sociais., 2008, p. 105. 
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9. EMENTÁRIO DO BLOCO II 
 

9.1 EMENTA GERAL DO BLOCO II 

 

O Bloco II do Curso de Licenciatura Indígena, formado por quatro grandes áreas de conhecimento, 

denominadas Educação Intercultural e Ciências Sociais, Educação Intercultural e Linguagens, 

Educação Intercultural e Matemática, e Educação Intercultural e Ciências da Natureza, ocorre após 

o aluno cumprir o Bloco I ou mesmo ficar na condição de dependência deste.  

 

9.2 OBJETIVO GERAL DO BLOCO II 

Articular as quatro diferentes áreas de conhecimento através dos eixos, dos temas, dos conteúdos, 

dos objetivos e das dinâmicas comuns, na perspectiva de assegurar a unidade do mesmo, 

considerando que os alunos-professores atuam nas mesmas escolas e comunidades.    

 
QUADRO 10. DIAS LETIVOS DO BLOCO II 
 

 

QUADRO 11. RESUMO GERAL DO CURSO – BLOCOS I e II  (4 ANOS + 1 etapa longa) 

 CARGA 
HORÁRIA 

Parte Teórica do Bloco I: Etapa longa (570h) + etapa curta (90h) + tempo comunidade 
(210h) 

870  

Parte Teórica do Bloco II: Etapa longa (1.140) + etapa curta (150) + tempo comunidade 
(350h) 

1.640  

Tempo intermediário / Estudos Individuais I, do Bloco I: 40h tarefas + 100h Ativ. 
Compl. + 148h Estágio I   

288 

Tempo intermediário / Estudos Individuais II, do Bloco II: 128h tarefas + 100h 
Atividades Complementares + 252h Estágio Curricular Supervisionado II  

480 

TOTAL DO CURSO 3.278 h/r 

TEMPOS Dias letivos  Horas-
relógio   

Quantidade  TOTAL H/R  
Bloco II 

TU – Campus/longa 19 dias letivos 
corridos  

190 por 
etapa longa 

06 etapas 
longas 

1.140 

TU – Pólo/curta 03 dias letivos 
corridos 

30 por etapa 
curta 

05 etapas 
curtas 

150 

TU – Comunidade Atividades 
Acompanhadas II 

07 dias letivos no 
semestre  

70 por 
semestre 

05 
semestres  

350 

TU Subtotal  --- ---- --- 1.640 
TI – intermediária / Estudos 
Individuais II (128h tarefas + 252h 
Estágio Curricular Supervisionado II 
+ 100h Atividades Complementares) 

32 dias letivos de 
3h/a no dia 

480h 05 
semestres de 
96h/r cada.  
 

480 

Total     2.120  
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10.  ÁREA EDUCAÇÃO INTERCULTURAL E LINGUAGENS 
 

A Área Linguagens está constituída por Componentes Curriculares/ MÓDULOS, os quais se 

desdobram em Componentes Curriculares/TEMAS, conforme objetivos, ementas e lotação de 

professores detalhados a seguir.  

 
QUADRO 12. CARGA HORÁRIA E LOTAÇÃO (UFGD)/BLOCO II – LINGUAGENS 
 
 
1. Componentes Curriculares /MÓDULOS  
 
 
  

CH/ 
TEÓR
ICA 
TU 
campu
s  

CH/ 
PRÁTI
CA 
TU-
Comun
idade 

CH 
Total  
 
TU 

Lotação da UFGD 

1. Língua Guarani  415 120 535 FACALE; FAED 

2. Língua Portuguesa  415 120 535 FACALE; FAED 
3. Estudos de Lazer  90 30 120 FAED 

4. Linguagens Artísticas e Corporais 100 30 130 FACALE-FAED 
5. Gestão Territorial e Escolar no Contexto Guarani e 
Kaiowá (Módulo Comum) 

120 50 170 FACALE-FAED-FCH 

6. Introdução aos Estudos dos Estados Nacionais e Povos 
Indígenas (Módulo Comum/Pólo)  

30 --- 30 FCH 

7. Ciências Tecnológicas, Sociedade, Ambiente e Cultura 
(Módulo Comum/Pólo) 

30 --- 30 FCBA 

8. Trabalho de Conclusão de Curso TCC (Módulo 
Comum/Pólo) 

30 --- 30 FACALE/FCBA/FCH
/FAED/FACET 

9. Mitologia Guarani e Kaiowá (Módulo Comum/Pólo) 30 --- 30 FACALE-FCH 

10. Novas Tecnologias e Educação Intercultural (Módulo 
Comum/Pólo) 

30 --- 30 FACET 

Subtotal  1.290 350 1.640 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. EIXO DE FORMAÇÃO BÁSICA – (TI)Tempo Intermediári o/ Estudos Individuais II/BLOCO II  
TI/Estudos Individuais - Estágio Curricular 
Supervisionado II - (Ensino Fundamental e Médio)   

---   252 FACET/FA
ED 

TI/Estudos Individuais – 128 h/r tarefas + 100h 
Atividades Complementares (100h) = 228 

---  228 
 

--- 

SUBTOTAL  --- --- 480  
SUBTOTAL BLOCO II  --- --- 1.640  

TOTAL    2.120  
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10.1 EMENTA GERAL DA ÁREA LINGUAGENS 
 
A Área Linguagens trata do uso da língua materna, o guarani, e da segunda língua, o português, 

no contexto escolar e social, tendo em vista os processos de comunicação entre os guarani e 

kaiowá e os não-índios. Os Estudos de Lazer levam em consideração o lazer como direito 

previsto na Constituição Federal e contemplam a elaboração e a análise dos projetos de lazer 

para as aldeias e para as escolas indígenas como também a análise do patrimônio cultural e 

imaterial guarani e kaiowá. As Linguagens Artísticas e Corporais tratam do conceito de Arte 

para os guarani e kaiowá e para os não-índios, buscando uma relação intercultural. Nesse 

sentido, estudam-se elementos culturais das duas culturas, como dança, canto e pintura, 

relacionando-os com o ensino nas escolas indígenas. A Gestão no Contexto Guarani e Kaiowá 

discute os modos de gestão indígenas e não-indígenas, no que se refere ao trabalho burocrático 

nas escolas indígenas e de suas relações com as secretarias de educação. Destacam-se também as 

características do trabalho do diretor, como também do Coordenador, do Secretário, que são 

sujeitos que fazem a ligação entre os professores e os gestores não-índios.  

 

10.2 OBJETIVO GERAL DA ÁREA LINGUAGENS 

A Área Linguagens objetiva formar professores habilitados para atender aos desafios postos pela 

comunidade escolar, relacionando os conhecimentos Guarani e Kaiowá com os saberes não-

indígenas. Visa também subsidiar professores Guarani e Kaiowá a ler e a interpretar o mundo, 

agindo sobre ele e sobre os “outros” – indígenas e não-indígenas – como sujeitos emancipados. 

  

10.3 COMPONENTES CURRICULARES / MÓDULOS DA ÁREA LINGUAGENS 

Os Módulos da Área Linguagens estão compostos por Módulos Específicos e Comuns:   

 

MODULOS ESPECIFICOS/ 

LINGUAGENS 

MODULOS COMUNS às 4 HABILITAÇÕES 
  

1. Língua Guarani 5. Gestão Territorial e Escolar no Contexto Guarani e Kaiowá 
(Módulo Comum) 

2. Língua Portuguesa 6. Introdução aos Estudos dos Estados Nacionais e Povos 
Indígenas (Módulo Comum/Pólo) 

3. Estudos do Lazer 7. Ciências Tecnológicas, Sociedade, Ambiente e Cultura (Módulo 
Comum/Pólo) 

4. Linguagens Artísticas e Corporais 8. Trabalho de Conclusão de Curso TCC (Módulo Comum/Pólo) 
 9. Novas Tecnologias e Educação Intercultural (Módulo 

Comum/Pólo) 
 10. Mitologia Guarani e Kaiowá (Módulo Comum/Pólo) 

TOTAL DE MODULOS 10   
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10.4 EMENTA DOS COMPONENTES CURRICULARES ESPECÍFICOS / 

MÓDULOS DA ÁREA LINGUAGENS 

 

1. e 2. Línguas Guarani e Portuguesa são concebidas como instrumentos de expressão e de 

comunicação, que têm como atribuição pensar e avaliar o mundo, raciocinar, fazer operações, 

planejar ações, transmitir conhecimentos já adquiridos e aumentar o saber, construindo novos 

conhecimentos. 

 

3. Estudos de Lazer são tratados como preceito constitucional, como forma de ampliar as relações 

interculturais e de sistematizar o patrimônio cultural imaterial dos Guarani e Kaiowá. 

 

4. Linguagens Artísticas e Corporais são formas de expressão e de comunicação de um povo, 

sendo consideradas importantes na formação de sua identidade.  

 

10.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DOS MÓDULOS DA ÁREA DE LINGUAGENS 

 

a. Formar professores indígenas com competências pedagógicas e antropológicas em Língua 
Guarani e suas variantes (língua materna = L1); Língua Portuguesa e suas variantes (segunda 
língua = L2); Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS);  

b. Usar as línguas do repertório linguístico indígena e não-indígena para expressar-se oralmente, 
de forma eficiente e adequada às diferentes situações; 

c. Ser leitor e escritor competente nas línguas em que essas competências são julgadas necessárias 
e relevantes.  

d. Articular as diversas formas de linguagem, pois elas são tratadas como eixo metodológico pelo 
qual se articulam todas as outras áreas de conhecimento inseridas no contexto sócio-cultural dos 
Guarani e Kaiowá.  

e. Elaborar, executar e avaliar projetos de lazer realizados em suas aldeias e no entorno. 

f. Compreender o lúdico e a recreação para aplicação metodológica também no espaço escolar. 

g. Recuperar e revitalizar processos próprios de jogar, dançar e tecnologia dos brinquedos como 
patrimônio cultural imaterial.   

h. Compreender a arte na tradição guarani e kaiowá e no mundo ocidental.  
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10.6 TEMAS E BIBLIOGRAFIA DOS COMPONETES CURRICULAR ES/ 
MÓDULOS DE LINGUAGENS 

 

COMPONENTES CURRICULARES/MÓDULOS 1 e 2: LÍNGUA GUAR ANI E LÍNGUA 

PORTUGUESA 

TEMAS:  Ver Quadro 13 

1.1 Situação Linguística e Políticas Linguísticas entre os Guarani e Kaiowá  
a. CAGLIARI, Luiz Carlos. Alfabetização e Linguística. São Paulo: Editora Scipione, 1991. 
b. DIETRICH, Wolf. A importância do tupi na formação do português do Brasil. In: Gärdner, 

Eberhard et alii (Ed.). Estudos de história da língua portuguesa. Frankfurt Main, TFM, p. 
153-172. 1999 

c. FERNANDES, Cecy de Assis. 2001. Ñe’ëryru. Dicionário guarani-português / portugues-
guarani. 2ª ed.  São Paulo, Edição Própria, 2008. 

d. RODRIGUES, Aryon D. Línguas brasileiras: para o conhecimento das línguas indígenas. 
Sao Paulo: Loyola, 1986.  

 
1.2 Princípios de Linguística Geral e Aplicada no Contexto da Escola Indígena  

a. CALLOU, D. e LEITE, Y. Iniciação à Fonética e à fonologia. Rio de Janeiro: Zahar, 1990.  
a. MAIA, Marcus. Manual de linguística: subsídios para a formação de professores indígenas 
na área de linguagem. Brasília: MEC/UNESCO, 2006. 
b. MONTOYA, Antonio Ruiz de. [1640], Vocabulario de la lengua guaraní. Transcripción y 
transliteración Antonio Caballos; Introducción Bartomeu Melià. Asunción, Centro de Estudios 
Paraguayos Antonio Guasch. 2002. 
c. RODRIGUES, Daniele M. Grannier. Fonologia do guarani antigo. Campinas, Ed. 
Unicamp, 87p. 1990. 
d. SIGNORINI, Inês (Org.). Língua(gem) e identidade. Campinas/São Paulo: Mercado de 
Letras/FAPESP, 1998.  

 
1.3 Estudo das Literaturas Oral e Escrita de Línguas Guarani e Portuguesa 

a. CASSIER, Ernest. Linguagem e mito. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1992. 
b. CLASTRES, Pierre. A fala sagrada: mitos e cantos sagrados dos guaranis. Campinas: 

Papirus, 1990.  
c. MONTOYA, Antonio Ruiz de. [1640]. Arte de la lengva gvaraní. Asunción, Centro de 

Estudios Paraguayos “Antonio Guasch”. 1993. 
d. SOARES, Angélica. Gêneros literários. São Paulo: Ática, 2002. 
e. OLSON, David R., TORRANCY, Nacy. Cultura escrita e oralidade. Trad. Valter Lellis 

Siqueira. São Paulo: Ática, 1995. 
 

1.4 Análise e Produção de Materiais Didático-Pedagógicos e Literários no Contexto Guarani 
e Kaiowá 

a. D’ANGELIS, Wilmar. Línguas indígenas precisam de escritores? Campinas: Cefiel/ 
IEL/Unicamp, 2005.  

b. GURGEL, Thais.  Escrever de verdade. In Revista Nova Escola. São Paulo: Ed. Abril, 
jan/fev.2009, p. 39. 

c. KAUFMAN, A.M. e  RODRIGUES, M. E. Escola, Leitura e produção de textos. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1995.  
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1.5 Metodologia de Pesquisa, Introdução ao TCC e Projetos de Ação no Contexto Guarani e 
Kaiowá 

a. CAVALCANTI, M. C. e Moita Lopes, L. P. Implementação de pesquisa na sala de aula de 
línguas no contexto brasileiro. Trabalhos em linguística aplicada, 17, pp.133-144. 
Campinas: UNICAMP, 1991. 

b. HERNANDEZ, Fernando. Repensar a função da escola a partir dos projetos de trabalho. 
Revista Pátio: Porto Alegre, Ano 2, N° 6, 1998. 

c. _____. Cultura visual, mudança educativa e projetos de trabalho. Trad. Jussara Rodrigues. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. 

d. _____. Organização do currículo por projetos de trabalho. Trad. Jussara Rodrigues, 5ª ed. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 

e. NUNES, Ellen R. M. Alfabetização ecológica. Um caminho para a sustentabilidade. Porto 
Alegre: Ed. Do Autor, 2005.  

 
1.6 Introdução ao Estudo da Mídia e suas Influências nas Aldeias Guarani e Kaiowá 

a. CIMI. Jornal Porantin. Brasília: CIMI.  
b. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. Saberes necessários à prática educativa. 7ª 

edição. São Paulo: Paz e Terra, 1996.  
c. AYVÚ-ETÃ COMUNICAÇÃO E PROJETOS. Todos os contos. Uma experiência de 

educomunicação. Rede ANDI Brasil, 2004. 
d. BRASIL. Educação do olhar. Brasília: MEC/SEED, 1998.  
e. BRASIL. TV e informática na educação. Brasília: MEC/SEED, 1998.  
f. CARLSSON, Ulla e FEILITZEN, Cecília (Orgs.). A criança e a Mídia: imagem, educação, 

participação. Brasília: Cortez Ed. E Unesco, 2002. 
g. GNERRE, M. Linguagem, escrita e poder. São Paulo: Martins Fontes, 1985. 

  
1.7 Práticas de Ensino em Escolas Indígenas 

a. ANDRADE, Luiza. Planejar é preciso. A importância dos registros. In Revista Nova 
Escola. São Paulo: Ed. Abril, jan/fev.2009, p. 74. 

b. ANTUNES, Celso. Como desenvolver as competências em sala de aula. 5ª edição. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2001.  

c. _____. Um método para o ensino fundamental: o projeto. 4ª edição. Petrópolis, 2003.  
d. KLEIMAN, Ângela. Oficina de leitura. Teoria e prática. 3ª edição. Campinas: Pontes, 

1995.  
e. MAHER, T. M. A criança Indígena: do Falar Materno ao Falar ‘Emprestado’. In A.L.G. de 

Faria e S.A. Mello (orgs.). Campinas: Editora Autores Associados, 2005. 
f. MELIA, Bartomeu. Educação indígena e alfabetização. São Paulo: Loyola, 1979.  

 
1.8 LIBRAS 

a. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Especial. Decreto Lei 
n.5.626/2005 Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais.Brasília:DO 23/12/2005. 

b. QUADROS, R.M& SCHIMIEDT,M. Idéias para ensinar português para alunos 
surdos.Brasília:MEC,SEESP, 2006.  

c. _____& KARNOPP, L. Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre: Art-
Med, 2004. 

d. SKLIAR, C. Uma perspectiva sócio-histórica sobre a psicologia e a educação dos surdos. 
IN Educação e exclusão: abordagens sócio antropológicas em educação especial. Porto 
Alegre:Mediação, 1997. 

e. SOUZA, R.M. Práticas alfabetizadoras e subjetividade. Em Surdez-processos educativos e 
subjetividade. LACERDA, C.B.F & GOES, M.C.R (org). São Paulo:Lovise, 2000. 
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COMPONENTE CURRICULAR/MÓDULO 3: ESTUDOS DE LAZER   
TEMA: Ver Quadro 13   
1.1 Estudos de Lazer 

a. GALLOIS, Dominique T. Patrimônio cultural imaterial e povos indígenas: exemplos no 
Amapá e norte do Pará. São Paulo: IEPÉ, 2006. 

b. GEBARA, Ademir. Sociologia Configuracional: as emoções e o lazer.  In:___ Lazer e 
Ciências Sociais: diálogos pertinentes.  (Org. Heloise Turini Bruhns). São Paulo: Chronos, 
2002, p. 77 a 91. Coleção Lazer, Esporte e Sociedade.  

c. MARCELLINO, Nelson Carvalho. Estudos do Lazer - uma introdução. São Paulo: Editora 
Autores Associados, 2002.  

d. PIZA, Elisângela Silva e Freitas, Wagner Zeferino de. Alongamento – saiba tudo sobre. 
Rio de Janeiro: Shape Editora, 2007. (Corpo e Saúde) 

e. MASI, Domenico. O Ócio Criativo. São Paulo.   

 

COMPONENTE CURRICULAR/MÓDULO 4: LINGUAGENS ARTÍSTIC AS E 
CORPORAIS 

TEMA: Ver Quadro 13  

1.1 Estudo das Linguagens Artísticas e Corporais no Contexto Guarani e Kaiowá 

a. ANDRÉS, M. H. Os caminhos da arte. Belo Horizonte: C/Arte, 2000. 
b. BROCHADO, J. P.; LS SALVIA, Fernando. Cerâmica guarani. Porto Alegre: Posenato, 

Arte e Cultura. 1989. 
c. PASCHOALICK, Lelian. A arte dos índios kaiowá. Transformações e permanências, uma 

expressão de identidade e afirmação étnica. Dourados, Editora da UFGD. 2008. 112p.  
d. PROFESSORES GUARANI E KAIOWÁ. Ñemyarirõ (Sambo). Campo Grande: 

MEC/SED/MS, 2009. (no prelo) 
e. RIBEIRO, Berta G. Arte indígena, linguagem visual. São Paulo: Ed. USP; Belo Horizonte: 

Itatiaia. 1989. Coleção Reconquista do Brasil. 
f. _____. A linguagem simbólica da cultura material. In: D. Ribeiro (ed.), 1986, Vol. 3. 
 

  
10.7 BIBLIOGRAFIA MÓDULOS COMUNS ÀS 4 HABILITAÇÕES 

 
10.7.1 Gestão Territorial e Escolar no Contexto Guarani e Kaiowá (Módulo Comum) 
 
a. MOREIRA, Antonio Flávio Barbosa e CANDAU, Vera Maria. Indagações sobre 

Currículo: currículo, conhecimento e cultura. Org. Jeanete Beauchamp, Sandre Denise 
Pagel, Ariécelia Ribeiro do nascimento. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria da 
Educação Básica, 2007.  

a. BRAND, Antônio Jacó. O impacto da perda da terra sobre a tradição Kaiowá/Guarani: os 
dificeis caminhos da palavra. Porto Alegre: 190 f, 1997. (Tese de doutoramento) 

b. GOMES, Mércio Pereira. O índio na história: o povo tenetehara em busca da liberdade. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 

c. NASCIMENTO, Adir Casaro. Escola indígena: palco das diferenças. Campo Grande: 
UCDB, 2004. 

d. BRASIL, Constituição (1988). Constituição 1988: Texto Constitucional de 5 de outubro de 
1988 com as alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais nºs 1 1/92 a 26/00 e 
Emendas Constitucionais de Revisão nºs 1 a 6/94. – Ed. Atual. Em 2000. – Brasília: Senado 
Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2000. 

e. SHADEN, E. Aspectos fundamentais da cultura Guarani. São Paulo: EDUSP, 1974. 
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10.7.2 Introdução aos Estudos dos Estados Nacionais e os Povos Indígenas (Módulo 

Comum/Pólo) 
 
1. CORRÊA FILHO, Virgilio. À sombra dos hervais mato-grossenses. São Paulo: Ed. São 

Paulo LTDA, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 1925. 105 p.  
2. HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade.Rio de Janeiro, DP&A, 1997.  
3. VASCONCELOS, Cláudio A. de. A questão indígena na província de Mato Grosso: 

conflito, trama e continuidade. Campo Grande: Ed da UFMS, 1999. 159 p.  
 

10.7.3 Ciências Tecnológicas, Sociedade, Ambiente e Cultura (Módulo Comum/Pólo) 
 
1. DEMO, P. Pesquisa: princípio científico e educativo. São Paulo: Cortez, 1996. 
2. DUPAS, G. Ética e poder na sociedade da informação. São Paulo: Ed. UNESP, 2001. 
3. BOURDIEU, P. O campo científico. In: Ortiz, R. (Org.); FERNANDES, F. (Coord.). Pierre 

Bourdieu: Sociologia. São Paulo: Atica, 1983, p. 122-155 
4. KUHN, T. A estrutura das Revoluções Científicas. 5. Ed. São Paulo: Perspectiva, 1998. 
5. PEREZ, D. G. et al. Para uma imagem não deformada do trabalho científico. Ciência & 

Educação, Bauru,  v. 7, n. 2, p. 125-153, 2001. 
6. ALMEIDA, A. Filosofia e ciências da natureza: alguns elementos históricos. 

Criticanarede.com, set. 2004. Disponível em: 
http://criticanarede.com/filos_fileciencia.html. 

7. FONSECA, M. J. Sobre o conceito de ciência. Millenium, n.6, mar., 1997. Disponível em: 
http://www.ipv.pt/millenium/arq6_1.htm. 

8. BERNAL, J. D. Historia social de la ciencia 1: La ciencia em la historia. Barcelona: 
Ediciones Península, 1989. 
 
  

10.7.4. Trabalho de Conclusão de Curso TCC (Módulo Comum/Pólo) 
 
1. ANDRADE, Luiza. Planejar é preciso. A importância dos registros. In Revista Nova 

Escola. São Paulo: Ed. Abril, jan/fev.2009, p. 74. 
2. BATI5TA, Enoque.  Fazendo pesquisa com meu povo. REVISTA Tellus, ano 6, n. 10, 

2006.  
3. CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. 1998. O Trabalho do Antropólogo. Brasília/ São 

Paulo: Paralelo Quinze/Editora da Unesp. 220  
4. GONSALVES, Elisa Pereira. Da Ciência e de Outros Saberes: Trilhas da Investigação 

Científica na Pós-Moernidade. SP: Alínea, 2004 
5. SANTOS, A.R. dos. Metodologia Científica: a construção do Conhecimento. RJ: DP&A, 

2002. 
 
10.7.5. Novas Tecnologias e Educação Intercultural (Módulo Comum/Pólo) 
 
1. BRITO, Glaucia da Silva, PURIFICAÇAO, Ivonélia da. Educação e Novas Tecnologias. 

IBPEX, 2008. 
2. KAWAMURA, L. Novas tecnologias e educação. São Paulo: ATICA, 1990.  
3. Silva, Mozart Linhares / Kopp, Rudinei / Leivas, Marta. Novas Tecnologias - Educação e 

Sociedade. Belo Horizonte: AUTENTICA 2001. 
4. PAIS, L. C. Novas Tecnologias - Educação e Sociedade.  Belo Horizonte, AUTENTICA, 

2001 
5. BORBA, M. de C., PENTEADO, M.. A Informática em Ação. Belo Horizonte: Autentica, 

2000. 



 

 

47

 
10.7.6. Mitologia Guarani e Kaiowá (Módulo Comum/Pólo) 
 
1. PERRONE-MOISÉS, B. Mitos ameríndios e o princípio da diferença. In: Adauto Novaes. 

(Org.). Oito Visões da América Latina. São Paulo: SENAC, 2006, p. 241-257. 
2. LATOUR, Bruno. Reflexões sobre o Culto Moderno aos Fe(i)tiches. Santa Catarina: 

EDUSC, 2002. 
3. VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. A inconstância da alma selvagem. (e outros ensaios de 

antropologia). SP: Cosac&Naify, 2002. 
4. PERRONE-MOISÉS, B. Discurso do chefe Tupinambá Momboré-Uaçu. In: Instituto 

Socioambiental. (Org.). Povos Indígenas no Brasil 1996/2000. São Paulo, 2001. 
5. CHAMORRO . Graciela. Terra Madura. Yvy Araguyje: Fundamento da palavra Guarani.  

A Mitologia Heróica das Tribos Indígenas do Brasil. Rio de Janeiro: 2010. 
 
 

11. BIBLIOGRAFIA. ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO  (bibliografias 
específicas de cada habilitação serão indicadas no decorrer do curso)   

 
1. ANDRADE, Luiza. Planejar é preciso. A importância dos registros. In Revista Nova 

Escola. São Paulo: Ed. Abril, jan/fev.2009, p. 74. 
2. ANTUNES, Celso. Como desenvolver as competências em sala de aula. 5ª edição. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2001.  
3. MAHER, T. M. A criança Indígena: do Falar Materno ao Falar ‘Emprestado’. In A.L.G. de 

Faria e S.A. Mello (orgs.). Campinas: Editora Autores Associados, 2005. 
4. MELIA, Bartomeu. Educação indígena e alfabetização. São Paulo: Loyola, 1979.  
5. PIMENTA, Selma Garrido. Estágio e Docência. Cortez Editora e Livraria Ltda., 2004  
6. PIMENTA, Selma Garrido. O Estágio na Formação de professores - unidade teoria e 

prática. Cortez Editora e Livraria Ltda., 2005  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

48

QUADRO 13. DESDOBRAMENTOS DOS COMPONENTES CURRICULARES/ MÓDULOS EM 
COMPONENTES CURRICULARES/TEMAS E EMENTAS – LINGUAGE NS 
 
COMPONEN
TE 
CURRICULA
R/ MÓDULOS  

COMPONENTE 
CURRICULAR / 
TEMAS   

EMENTAS  
 

 
 
 
 
 
1. Língua 
Guarani  
 
  

1.Situação 
Linguística e 
Políticas 
Linguísticas entre 
os Guarani e 
Kaiowá 

Noções de Sociolinguística e de Geolinguistica. O papel das 
línguas na sociedade Guarani e Kaiowá. O Estado nacional e as 
línguas indígenas. Legislação específica. Bilinguismo e escolas 
Guarani e Kaiowá. O papel das línguas estrangeiras na Escola 
Indígena.  

 
2.Princípios de 

Linguística Geral e 
Aplicada no 
Contexto da Escola 
Indígena  

Noções de sintaxe, morfologia, fonética, fonologia, semântica. 
Introdução ao estudo do léxico. O sentido da palavra para o 
Guarani e Kaiowá. Formação e sentido das palavras na Língua 
Guarani e na Língua Portuguesa. Nomeação de coisas, lugares e 
seres em língua guarani. As interferências da língua Guarani na 
língua Portuguesa e vice-versa. Introdução à Linguística Textual.  

3. Estudo das 
Literaturas Oral e 
Escrita de Línguas 
Guarani e 
Portuguesa 

O que é literatura. Literatura oral e escrita. A literatura Guarani e 
Kaiowá. Gêneros da Literatura Guarani e Kaiowá. A arte de contar 
histórias. A habilidade de ouvir e fantasiar. O papel do mito. Mito 
e literatura. Ensino de leitura e escrita de gêneros literários na 
escola indígena. 

4. Análise e 
Produção de 
Materiais Didático-
Pedagógicos e 
Literários no 
Contexto Guarani e 
Kaiowá 

Análise, ferramentas e técnicas de produção de livros, de 
dicionários e de materiais didáticos para a escola indígena, 
científicos e literários. Produção de materiais didático-
pedagógicos. 

5.Metodologia de 
Pesquisa, 
Introdução ao TCC 
e Projetos de Ação 
no Contexto 
Guarani e Kaiowá  

O que é pesquisa. Metodologias de pesquisa. Tipos de Pesquisa. 
Ensino com pesquisa na área de linguagens. Saberes tradicionais 
aplicados ao ensino. Tipos de projetos. Como elaborar e avaliar 
projetos. Textos científicos: relatório, artigo, monografia. 

6. Práticas de 
Ensino em Escolas 
Indígenas 

 

 

 

O ensino da língua Guarani como língua materna e de Português 
como segunda língua. As linguagens verbal e não-verbal e seus 
modos particulares de acordo com seus veículos. O ensino de 
leitura e escrita de gêneros discursivos, literários, científicos e 
técnicos, nas escolas indígenas. PCNs e RCNEI: leitura e escrita. 
Concepções de leitura. Tipos de leitura. Escrita como processo. 
Escrita e memória. Uso social da escrita e povos indígenas. 
Concepções de linguagem, língua e linguística. Alfabetização e 
letramento. Concepções de texto, sujeito e discurso. Análise 
linguística e o ensino de língua. O lugar da gramática na escola 
indígena. Gramática contrastiva. Planejamento de aula. Princípios 
de Didática. Regência. Análise de modelos de PP.   
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7.Introdução ao 
Estudo da Mídia e 
suas Influências nas 
aldeias Guarani e 
Kaiowá 

O que é Mídia. Elementos da área de Mídia. Mídia e Educação. 
Mídia e ensino de Línguas. A Mídia no contexto dos Guarani e 
Kaiowá. nas Aldeias Guarani e Kaiowá Indígenas. 

8. LIBRAS  

  

LIBRAS. Princípios e fundamentos. Bilingüismo. Cultura surda. 
Leitura e escrita de sinais. Sinais básicos de comunicação. 

 
 
 
2. Língua 
Portuguesa  
 

1.Situação 
Linguística e 
Políticas 
Linguísticas entre 
os Guarani e 
Kaiowá 

Noções de Sociolinguística e de Geolinguistica. O papel das 
línguas na sociedade Guarani e Kaiowá. O Estado nacional e as 
línguas indígenas. Legislação específica. Bilinguismo e escolas 
Guarani e Kaiowá. O papel das línguas estrangeiras na Escola 
Indígena.  

 
2.Princípios de 
Linguística Geral e 
Aplicada no 
Contexto da Escola 
Indígena  
 

Noções de sintaxe, morfologia, fonética, fonologia, semântica. 
Introdução ao estudo do léxico. O sentido da palavra para o 
Guarani e Kaiowá. Formação e sentido das palavras na Língua 
Guarani e na Língua Portuguesa. Nomeação de coisas, lugares e 
seres em língua guarani. As interferências da língua Guarani na 
língua Portuguesa e vice-versa. Introdução à Linguística Textual.  

3. Estudo das 
Literaturas Oral e 
Escrita de Línguas 
Guarani e 
Portuguesa 

O que é literatura. Literatura oral e escrita. A literatura Guarani e 
Kaiowá. Gêneros da Literatura Guarani e Kaiowá. A arte de contar 
histórias. A habilidade de ouvir e fantasiar. O papel do mito. Mito 
e literatura. Ensino de leitura e escrita de gêneros literários na 
escola indígena. 

4. Análise e 
Produção de 
Materiais Didático-
Pedagógicos e 
Literários no 
Contexto Guarani e 
Kaiowá 

Análise, ferramentas e técnicas de produção de livros, de 
dicionários e de materiais didáticos para a escola indígena, 
científicos e literários. Produção de materiais didático-
pedagógicos. 

5. Metodologia de 
Pesquisa, 
Introdução ao TCC 
e Projetos de Ação 
no Contexto 
Guarani e Kaiowá  

O que é pesquisa. Metodologias de pesquisa. Tipos de Pesquisa. 
Ensino com pesquisa na área de linguagens. Saberes tradicionais 
aplicados ao ensino. Tipos de projetos. Como elaborar e avaliar 
projetos. Textos científicos: relatório, artigo, monografia. 
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 6.Práticas de 
Ensino em 
Escolas 
Indígenas 

 

 

 

 

O ensino da língua Guarani como língua materna e de Português 
como segunda língua. As linguagens verbal e não-verbal e seus 
modos particulares de acordo com seus veículos. O ensino de 
leitura e escrita de gêneros discursivos, literários, científicos e 
técnicos, nas escolas indígenas. PCNs e RCNEI: leitura e escrita. 
Concepções de leitura. Tipos de leitura. Escrita como processo. 
Escrita e memória. Uso social da escrita e povos indígenas. 
Concepções de linguagem, língua e linguística. Alfabetização e 
letramento. Concepções de texto, sujeito e discurso. Análise 
linguística e o ensino de língua. O lugar da gramática na escola 
indígena. Gramática contrastiva. Planejamento de aula. 
Princípios de Didática. Regência. Análise de modelos de PP.   

7.Introdução ao 
Estudo da Mídia 
e suas 
Influências nas 
aldeias Guarani 
e Kaiowá.  

O que é Mídia. Elementos da área de Mídia. Mídia e Educação. 
Mídia e ensino de Línguas. A Mídia no contexto dos Guarani e 
Kaiowá. nas Aldeias Guarani e Kaiowá Indígenas. 

8. LIBRAS LIBRAS. Princípios e fundamentos. Bilingüismo. Cultura surda. 
Leitura e escrita de sinais. Sinais básicos de comunicação. 

 
3. Estudos de 
Lazer  

 

1. Estudos de 
Lazer 
2. Mapeamento 
dos espaços de 
lazer nas aldeias 
Guarani e 
Kaiowá.  
3. Patrimônio 
Cultural 
Imaterial 
Lúdico Guarani 
e Kaiowá.  
4. Projetos de 
Lazer   

O lazer como direito social - Constituição Federal. Espaços de 
lazer das aldeias Guarani e Kaiowá. O patrimônio cultural 
imaterial guarani e kaiowá revitalizado através do lazer 
comunitário e escolar.  Projetos de Lazer, Educação e Cultura.  
Projetos de Lazer para Aldeias Guarani e kaiowá. O patrimônio 
cultural imaterial guarani e kaiowá e o lazer. Mapeamento dos 
Espaços de Lazer nas aldeias guarani e kaiowá. 

 
4. Linguagens 
Artísticas e 
Corporais  

  

1.Estudo das 
Linguagens 
Artísticas e 
Corporais no 
Contexto 
Guarani e 
Kaiowá 

O que é arte. A arte e a interculturalidade. Manifestações 
artísticas dos Guarani, dos Kaiowá e de outras culturas. Arte e 
identidade. A criação Artística: pintura, desenho, cerâmica, 
teatro, música, canto, dança e o ensino. Expressão corporal e 
identidade. Elementos da cultura corporal de movimento. Cultura 
corporal e saúde 

 
5. Gestão 
Territorial e 
Escolar no 
Contexto 
Guarani e 
Kaiowá 
(Módulo 
Comum) 
 
 
 
 

1. Gestão 
Territorial no 
Contexto 
Guarani e 
Kaiowá. 
2. Gestão da 
Educação 
Escolar no 
Contexto 
Guarani e 
Kaiowá. 
3. Etno-
territórios 

Modos de gestão não-indígenas e de gestão tradicional Guarani e 
Kaiowá. Organização do trabalho burocrático na escola indígena. 
A legislação específica de gestão escolar. A coordenação 
pedagógica. Relação entre os sujeitos da comunidade escolar, 
entre o coletivo e o individual. Articulação das áreas de 
conhecimento entre si e com as demandas da comunidade. 
Compromisso social dos professores indígenas. Organização de 
eventos científicos, culturais, de lazer, esportivos e sociais na 
comunidade escolar. Prática de gestão nas escolas indígenas e em 
projetos sociais e de ação da/na comunidade. Organização de 
elementos técnicos na escola. 
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 Educacionais. 
4. Organização 
de eventos e 
elaboração de 
projetos 
comunitários. 

6. Introdução 
aos Estudos 
dos Estados 
Nacionais e 
Povos 
Indígenas 
(Módulo 
Comum/Pólo) 

1. Fronteiras 
Geopolíticas e 
os povos 
indígenas. 
2. Sociedades 
Sem Estado e 
Sociedade 
Nacional.   

As fronteiras políticas e suas repercussões sobre os povos 
indígenas – geopolítica mais recente. Sociedades sem-estado e a 
sociedade nacional. 
 

7. Ciências 
Tecnológicas, 
Sociedade, 
Ambiente e 
Cultura 
(Módulo 
Comum/Pólo) 

1. As 
tecnologias no 
desenvolviment
o de pesquisa. 
2. Formação 
humana, numa 
visão cultural, 
social e 
econômica. 

As tecnologias no desenvolvimento de pesquisa como atividades 
críticas e reflexivas, e a formação humana, numa visão cultural, 
social e econômica. 
 

8. Trabalho de 
Conclusão de 
Curso TCC 
(Módulo 
Comum/Pólo) 

1. 
Procedimentos 
para elaboração 
de projeto de 
pesquisa.  
2. Metodologias 
de Pesquisas.  

Elaboração do Projeto de TCC Geral. Metodologia de Pesquisa 
conforme a área especifica. Temas e delimitações. Indicação de 
orientadores 

9. Mitologia 
Guarani e 
Kaiowá 
(Módulo 
Comum/Pólo) 

1. Mito no 
contexto 
Guarani e 
Kaiowá.  
2. Mito e Modo 
de ser de cada 
povo.  

O Mito como narrativa. Relação Mito, Teko e Tekohá. Mito 
como orientador do jeito de ser de cada povo. 

10. Novas 
Tecnologias e 
Educação 
Intercultural 
(Módulo 
Comum/Pólo) 

1. Computador 
como recurso 
didático. 
2. Educação 
Escolar 
Indígena e os 
recursos da 
internet.  
3. Recursos 
audiovisuais em 
situação de 
ensino-
aprendizagem 

Da sociedade agrícola à era informatizada. A economia digital. O 
computador e suas modalidades como recurso didático na escola 
indígena. Sistemas Operacionais. Legislação de Informática. 
Como o indígena vai usar a internet e áudio-visual como meio 
educacional intercultural. Redes locais e Internet: componentes, 
serviços e características funcionais. Classificação e 
procedimentos para seleção de recursos audiovisuais. Recursos 
audiovisuais: características, vantagens e limitações. Elaboração 
e aplicação dos recursos audiovisuais em situações de ensino-
aprendizagem. Comunicação via Internet: texto e vídeo. Uso das 
novas tecnologias para o ensino de línguas 
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Atividades 
Complementares  

Registros de 
participação em 
atividades e 
eventos 
extracurriculares.  
 

Participação em eventos científicos, literários, culturais, 
esportivos, sociais e escolares organizados pela comunidade 
acadêmica, pelas comunidades indígenas ou pelo Movimento 
Indígena.  

Estágio 
Curricular 
Supervisionado 
II 

Organização 
dos Planos de 
Ensino. 
Conduta 
profissional.  
 
Estágio em 
Escolas e 
Gestão escolar.  
 

Atividades didático-pedagógicas na Educação Fundamental e 
Média. Gestão escolar. 
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1. ÁREA EDUCAÇÃO INTERCULTURAL E CIÊNCIAS DA NATURE ZA 
 

A Área Ciências da Natureza está constituída por Componentes Curriculares/ MÓDULOS, os 

quais se desdobram em Componentes Curriculares/ TEMAS, conforme objetivos, ementas e 

lotação de professores detalhados a seguir.  

 
QUADRO 14. CARGA HORÁRIA E LOTAÇÃO (UFGD)/BLOCO II – CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 
 

Componentes Curriculares/ MÓDULOS 
CH T 
TU 
Campus 
e Pólos 

CH  P 
TU - 
Comunid
ade 

CH 
Total 
TU 

Lotação da 
UFGD 

1. Aspectos instrumentais das Ciências Naturais e Metodologias 100 40 140 FCBA/FACET 
2. Aspectos filosóficos, éticos e legais do exercício profissional 
da docência 

150 40 190 FCBA/FACET 

3. Cosmologia 230 70 300 FCBA/FACET 
4. A organização molecular e celular dos seres vivos 230 50 280 FCBA/FACET 

5. Diversidade Biológica, Ecologia e Conservação 250 80 330 FCBA/FACET 
6. Fundamentos de Matemática e estatísticos adotados pelas 
Ciências da Natureza 

60 20 80 FCBA/FACET 

7. Gestão Territorial e Escolar no Contexto Guarani e Kaiowá 
(Módulo Comum) 

120 50 170 FACALE-FAED-
FCH 

8. Introdução aos Estudos dos Estados Nacionais e Povos 
Indígenas (Módulo Comum/Pólo)  

30 --- 30 FCH 

9. Ciências Tecnológicas, Sociedade, Ambiente e Cultura 
(Módulo Comum/Pólo) 

30 --- 30 FCBA 

10. Trabalho de Conclusão de Curso TCC (Módulo 
Comum/Pólo) 

30 --- 30 FACALE/FCBA/
FCH/FAED/FAC
ET 

11. Mitologia Guarani e Kaiowá (Módulo Comum/Pólo) 30 --- 30 FACALE-FCH 
12. Novas Tecnologias e Educação Intercultural (Módulo 
Comum/Pólo) 

30 --- 30 FACET 

Subtotal 1290 350 1.640   
 
 

 

 
2. EIXO DE FORMAÇÃO BÁSICA – (TI) Tempo Intermediár io/ Estudos Individuais II – BLOCO II  
TI/Estudos Individuais - Estágio Curricular 
Supervisionado II - (Ensino Fundamental e Médio)   

---   252 FACET/FAED 

TI/Estudos Individuais – 128 h/r tarefas + 100h 
Atividades Complementares (100h) = 228 

---  228 
 

--- 

SUBTOTAL  --- --- 480  
SUBTOTAL BLOCO II  --- --- 1.640  

TOTAL    2.120  
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11.1 EMENTA GERAL DA ÁREA CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

Estabelece relação entre os conhecimentos tradicionais e os conhecimentos reunidos das ciências 

naturais (biológicos, químicos e físicos), além de áreas das ciências exatas, da terra, humanas e 

sociais. Contemplar, de forma articulada, as dimensões dos diferentes âmbitos do conhecimento 

profissional, notadamente os referentes à docência e à gestão, e as especificidades dos 

conhecimentos das ciências da natureza e dos conhecimentos filosóficos, educacionais e 

pedagógicos que norteiam o ensino e aprendizagem numa perspectiva intercultural e globalizadora, 

priorizando valores e identidade dos guarani e kaiowá.  

 
11.2 OBJETIVO GERAL DA ÁREA CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

Formar professores indígenas com competências pedagógicas e antropológicas sobre o estudo da 

natureza, seu aproveitamento, conservação e transformação, inserida no contexto espacial, 

temporal e cultural dos Guarani e Kaiowá e em sua relação com o conhecimentos reunidos das 

ciências naturais: biológicos, químicos e físicos.  

  

11.3 COMPONENTES CURRICULARES / MÓDULOS DA ÁREA CIÊNCIAS DA 

NATUREZA 

Os Módulos que compõem a Área Ciências da Natureza estão compostos por Módulos Específicos 

e Comuns:   

 

MODULOS ESPECIFICOS/ 
CIÊNCIAS NATUREZA  

MODULOS COMUNS ás 4 Áreas 

1. Aspectos instrumentais das Ciências 
Naturais e Metodologias. 

1. Gestão Territorial e Escolar no Contexto Guarani 
e Kaiowá (Módulo Comum) 

2. Aspectos filosóficos, éticos e legais do 
exercício profissional da docência;  

2. Introdução aos Estudos dos Estados Nacionais e 
Povos Indígenas (Módulo Comum/Pólo) 

3. Cosmologia.  3. Ciências Tecnológicas, Sociedade, Ambiente e Cultura 
(Módulo Comum/Pólo) 

4. A organização molecular e celular dos 
seres vivos; 

4. Trabalho de Conclusão de Curso TCC (Módulo 
Comum/Pólo) 

5. Diversidade Biológica, Ecologia e 
Conservação.  
 

5. Novas Tecnologias e Educação Intercultural 
(Módulo Comum/Pólo) 

6. Fundamentos de Matemática e 
Estatísticos adotados pelas Ciências da 
Natureza. 

6. Mitologia Guarani e Kaiowá (Módulo 
Comum/Pólo) 

TOTAL DE MODULOS  12 
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11.4 EMENTAS DOS COMPONENTES CURRICULARES/MÓDULOS DA ÁREA 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 
1. Aspectos instrumentais das Ciências Naturais e Metodologias 

Lógicas, Métodos e procedimentos de produção do conhecimento tradicional e do conhecimento 
científico ocidental em ciências naturais, no contexto da interculturalidade, interdisciplinaridade, 
transdisciplinaridade, dialogicidade. Procedimentos de busca e seleção de fontes de informações 
relevantes para a pesquisa que possibilitem a contínua atualização técnica, científica, humanística e 
pedagógica, e demais condições de aprimoramento profissional.  
 
 
2. Aspectos filosóficos, éticos e legais do exercício profissional da docência 

A docência e a pesquisa como atividades críticas e reflexivas, produtos de construção humana, 
contextualizadas histórica, cultural, social, econômica e politicamente; as formas de comunicação 
do conhecimento: a tradição oral e escrita, produção, leitura, compreensão e interpretação de textos 
científico-tecnológico; procedimentos de pesquisas da e na prática profissional. 
 
3. Cosmologia 
Formação do Universo e do Sistema Solar; As forças físicas de estruturação do Universo: Leis 
básicas da Física e suas equações fundamentais; Conceitos de campo (gravitacional, elétrico e 
magnético); Estruturação do Sistema Terra; A origem da vida na Terra; Fatores abióticos (luz, 
temperatura, umidade, pressão, clima) e bióticos e a produção da dinâmica da constituição das 
paisagens ao longo do tempo geológico; Mecânica, termodinâmica, eletromagnetismo e física 
ondulatória;  Elaboração e interpretação de mapas; Sensoriamento remoto. 
 
4. A organização molecular e celular dos seres vivos 
Estrutura celular e molecular de modelos procariontes, eucariontes e virais; Informações e 
interações bioquímicas e biofísicas relacionadas com a manutenção da vida; Informações genéticas 
e evolução; Propriedades físico-químicas das substâncias e dos materiais, estrutura atômica e 
molecular; Termodinâmica e cinética química; estudo de compostos orgânicos, organometálicos, 
macromoléculas e biomoléculas. 
 
5. Diversidade Biológica, Ecologia e Conservação 
Biogeografia; Filogenia e Classificação; Morfologia, Anatomia e Fisiologia dos seres vivos; 
Relações entre os seres vivos com o ambiente ao longo do tempo geológico; Dinâmica das 
populações, comunidades e ecossistemas; Manejo e conservação da fauna e flora; Saúde, ambiente 
e educação; Análise da paisagem e gestão ambiental; Agroecologia e sustentabilidade. 
 
6. Fundamentos de Matemática e Estatísticos adotados pelas Ciências da Natureza 
Conhecimentos matemáticos e estatísticos fundamentais para o entendimento dos processos e 
padrões biológicos, físicos, geológicos e químicos e sua comunicação. 
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11.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA ÁREA CIÊNCIAS DA NATU REZA 
 

1. Sistematizar e veicular por intermédio de registros estabelecidos no diálogo e na pesquisa 
com a comunidade a formulação dos conhecimentos tradicionais; 

2. Compreender as transformações de sua sociedade na relação com a sociedade envolvente; 

3. Compreender as transformações do mundo pelo ser humano na cultura ocidental; 
compreender a lógica, os conceitos e os princípios da ciência ocidental, para estabelecer o 
diálogo em melhores condições com a sociedade nacional e, ao mesmo tempo, apropriar-se 
de outros instrumentos e recursos tecnológicos importantes para a garantia de sua 
sobrevivência física e cultural; 

4. Resolver problemas que os afetam diretamente, tais como: organização de atividades 
produtivas, gestão territorial, conservação e utilização dos recursos de seu território, 
informações no campo da saúde e do meio ambiente. 
 
 
11.6 TEMAS E BIBLIOGRAFIA DOS MODULOS DE CIÊNCIAS D A NATUREZA  
 

MÓDULO 1. Aspectos instrumentais das Ciências e Metodologia 

1. Metodologia de pesquisa e ensino de ciências para a educação indígena  

a. BACHELARD, G. A formação do espírito científico. Rio de Janeiro: Contraponto, 
1996. 

b. DEMO, P. Pesquisa: princípio científico e educativo. São Paulo: Cortez, 1996. 
c. ANGOTI, A. Metodologia do Ensino de Ciências. São Paulo: Cortez, 1991. 

2. Instrumentação em ensino de ciências para a formação de professores indígenas 

a. CARVALHO, A.M.P.de; GIL-PEREZ, C. Formação de professores de ciências: 
tendências e inovações. 8ed. São Paulo: Cortez, 2003. 

b. CERVO, Amado L.; BERVIAN, Pedro A. Metodologia Científica. 5 ed. São Paulo: 
Prentice Hall, 2002. 

c. ALVES-MAZZOTTI, A.J.; GEWASNDSZNAJDER, F. O método nas ciências 
naturais e sociais. São Paulo: THOMSON, 2002. 203p. 
 

MÓDULO 2. Aspectos filosóficos, éticos e legais do exercício profissional da docência 
 

1. História e filosofia da ciência no ensino de ciências naturais 
a. BURGUETE, M. da C. História e Filosofia das Ciências. São Paulo: Instituto 
    Piaget, 2004. 
b. HOLTON, Gerald. A imaginação cientifica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1979. 
c. VOLPATO, Gilson Luiz. Ciência: da filosofia à Publicação. 3.ed. Jaboticabal: Funep, 

2001.  
 

2. A ciência e os métodos de produção do conhecimento na visão tradicional e ocidental 
a. MORIN. E. Ciência com consciência. 6 ed. São Paulo: Bertrand Brasil, 2002. 
b. MORIN. E. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez, 2000.  
c. CHALMERS, A. O que é Ciência afinal? São Paulo: Brasiliense, 1995. 

3. Processos e tendências científicas, tecnológicas e sociais e a formação de professores indígenas 
em ensino de ciências 
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a. BARCHIFONTAINE, C.P.; PESSINI, L. (ORG.). Bioética: alguns desafios. São 
Paulo: Ed. Centro Univ. S. Camilo e Ed. Loyola, 2001. 

b. GARRAFA, V.; S.I.F. COSTA. A Bioética no Século XXI. Brasília: Ed. UnB, 2000. 
c. KUHN, Thomas S. A estrutura das Revoluções Científicas. São Paulo: Perspectiva, 

1995. 
d. PEREZ, D. G. et al: Para uma imagem não deformada do trabalho científico. Ciência 

& Educação. v. 7, n. 2, p. 125-153, 2001. 
 

MODULO 3. Cosmologia 

1. Contextualizando a Geociências na e para o ensino de ciências em Educação Indígena 

a. PRESS, F. Para entender a terra. Porto Alegre : Bookman, 2007. 676p. 
b. TEIXEIRA, W. Decifrando a terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2003. 557p. 
c. MOREIRA, M.A. Fundamentos do sensoriamento remoto e metodologias de 

aplicação. 3 ed. Viçosa: UFV, 2007. 

2. Elementos da cosmologia ocidental e tradicional para o ensino de ciências  

a. FERRIS, Timothy. O despertar na Via Láctea: uma história da Astronomia. Rio de 
Janeiro: Campus, 1998. 

b. HAWKING, Stephen. O universo numa casca de noz. São Paulo: Mandarim, 2001. 
c. SAGAN, Carl. Cosmos. Lisboa: Gradiva, 1994. 

3. As leis básicas da física aplicadas à educação indígena 

a. HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; KRANE, K.S. Fundamentos da Física. v.1, 7ed. Rio 
de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2006.  

b. GREF:  Grupo  de  Reelaboração  do  Ensino  de  Física.  Física  1, 2 e 3. São Paulo: 
EDUSP, 1995. 

c. HOLTON, G. Projecto Física. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1980. 

4. Fatores bióticos e abióticos e a dinâmica da formação das paisagens 

a. MENDES, A.A.; LOMBARDO, M.A. Paisagens geograficas e desenvolvimento 
territorial. Rio Claro: UNESP. PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM 
GEOGRAFIA, 2005. 450p. 

b. ROSSETTO, O.C.; BRASIL JÚNIOR, A.C.P.Paisagens pantaneiras e sustentabilidade 
ambiental. Brasilia: MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, 2002. 167p. 
(Colecao centro-oeste de estudos e pesquisas) 

 

MÓDULO 4. A organização molecular e celular dos seres vivos   

1. As tecnologias de estudo em biologia celular e molecular no contexto da ciência ocidental  
a. JUNQUEIRA, L. C. Histologia Básica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2008. 
b. MOORE, Keith L.; PERSAUD, T.V.N.. Embriologia básica. 5. ed. São Paulo: 

Editora Guanabara, 2000.  
c. QUESADO, H.L.C. Biologia: práticas. Fortaleza: Edições UFC, 2000. 

 
2. As interações biofísicas e bioquímicas na manutenção da vida e sua aplicabilidade na educação 

indígena 
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a. JUNQUEIRA, C. Biologia Celular e Molecular. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2005. 

b. HENEINE, I.F. Biofísica básica. Rio de Janeiro: ATHENEU, 2000. 391p. 
c. DEVLIN, T.M. Manual de bioquímica. São Paulo: EDGARD BLUCHER, 2007. 

1186p. 
 
3. Biomoléculas e alimentos tradicionais 

a. MACEDO, G.A. Bioquímica experimental de alimentos. São Paulo: VARELA, 2005. 
187p. 

b. GIBNEY, M.J.;VOSTER, H. H.; KOK, F.J. Introdução a nutrição humana. Rio de 
Janeiro: GUANABARA KOOGAN, 2005. 317p 

c. GIBNEY, M.J.; MACDONALD, I. A.; ROCHE, H.M. Nutrição e metabolismo. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 351p. 

 
4. Genética e evolução no contexto escolar indígena 

 
a. SNUSTAD, D. P.; SIMMONS, M.L. Fundamentos de genetica. Rio de Janeiro: 

GUANABARA KOOGAN, 2001. 756p. 
b.STEARNS, S.C., HOEKSTRA, R.F. Evolução: uma introdução. São Paulo: Atheneu, 

2003. 
c. FUTUYMA, D. J. Biologia Evolutiva. Ribeirão Preto: SBG/CNPq, 1992. 
d.MATIOLO, S.R. Biologia molecular e evolução. São Paulo: Holos, 2000. 

 
MODULO 5. Diversidade Biológica, Ecologia e Conservação 
TEMAS: 

1. Os padrões de organização dos seres vivos e o ensino de ciências em educação indígena. 
 

a. BRUSCA, R.C.; BRUSCA, G. J. Invertebrados. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2007. 

b. POUGH, F.H.; JANIS, C.M.; HEISER, J.B. A vida dos Vertebrados. 3ed. São 
Paulo: Atheneu, 2003. 

c. RAVEN, P.H.; EVERT, R.F.; EICHHORN, S.E. Biologia vegetal. 7 ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan. 2007. 

d. CIMERMAN, B.;FRANCO, M.A. Atlas de parasitologia. São Paulo: Atheneu, 
1999. 

e. SCHMIDT-NIELSEN, K. Fisiologia Animal: adaptação e meio ambiente. São 
Paulo: Santos, 2002. 

 
2. Gestão ambiental, agroecologia e sustentabilidade no contexto escolar indígena  

 
a. BERNA, V. Como fazer educação ambiental. São Paulo: Paulus, 2001. 
b. CARVALHO, I. C. M. Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico. São 

Paulo: Cortez, 2004.  
c. GALLOIS, D. T. Cultura "indígena" e sustentabilidade: alguns desafios. Tellus, 

Campo Grande - MS, ano 5, n. 8/9, p. 29-36, abr./out. 2005.  
d. AZANHA, G. Sustentabilidade nas sociedades indígenas brasileiras Tellus, Campo 

Grande - MS, ano 5, n. 8/9, abr./out. 2005. 
e. SCHETTINO, L.F.; BRAGA, G.M. Agricultura familiar e sustentabilidade. Vitoria: 

Ed. do autor, 2000. 83p. 

3. Os ciclos biogeoquímicos, as mudanças climáticas e as transformações das paisagens 
locais 



 

 

59

a. LEFF, Henrique (Coord.). A Complexidade ambiental. São Paulo: Cortez, 2003.  
b. MENDES, A.A.; LOMBARDO, M.A. orgs. Paisagens geográficas e 

desenvolvimento territorial. Rio Claro: Editora UNESP - Programa de Pós-
Graduação em Geografia. 2005. 

c. PRIMAVESI, O.; ARZABE, C.; PEDREIRA, M. dos S. Aquecimento global e 
mudanças climáticas. São Carlos: EMPRAPA, 2007. 213p 

4. A ecologia, o manejo e a conservação dos ecossistemas na e para a educação indígena 

a. PRIMAVESI, A. Manejo Ecológico do Solo: a agricultura em regiões tropicais.  
Ed. Nobel, 1997. 

b. RICKLEFS, R.E. A Economia da Natureza. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
2002. 

c. KREBS, J.R. ; DAVIES, N.B. Introdução à Ecologia Comportamental. São Paulo: 
Atheneu, 1996. 

d. LITTLE, P. Etnoecologia e direitos dos povos: Elementos de uma Nova Ação 
Indigenista. Disponível em: MARTINS, E. A terra como chão sagrado e valor 
cultural. Tellus, Campo Grande – MS, ano 6, n. 10, p. 143-145, abr. 2006.  

5. Saúde, meio ambiente e educação indígena 

a. VERONESI, R. Doenças infecciosas e parasitárias. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
1991. 

b. CIMERMAN, B.;CIMERMAN, S. Parasitologia humana e seus fundamentos gerais. 
São Paulo: Atheneu, 1999. 

c. CIMERMAN, B.;FRANCO, M.A. Atlas de parasitologia. São Paulo: Atheneu, 1999. 
 

MÓDULO 6. Fundamentos de matemática e estatísticos adotados pelas Ciências da Natureza 
 

1. Matemática e estatística aplicada aos processos biológicos, químicos e físicos no contexto 
da educação escolar indígena. 

 
a. LIMA, E. Matemática e ensino. Lisboa: GRADIVA, 2004. 143p. (Temas de 

matemática; 1).  
b. NARDI, R. Questões atuais no ensino de ciências. São Paulo: Escrituras, 2005. 104p. 

(Educação para a ciências ; 2). 
c. SUCHMACHER, M.; GELLER, M. Bioestatística passo a passo. Rio de Janeiro: 

Revinter, 2005. 
d. AZEVEDO, A. G. & CAMPOS, P. H. B. Estatística Básica. Rio de Janeiro: Livros 

Técnicos e Científicos, 1997. 
 

 

11.7 BIBLIOGRAFIA MÓDULOS COMUNS ÀS 4 HABILITAÇÕES 

 
11.7.1 Gestão Territorial e Escolar no Contexto Guarani e Kaiowá (Módulo Comum) 
 
b. MOREIRA, Antonio Flávio Barbosa e CANDAU, Vera Maria. Indagações sobre 

Currículo: currículo, conhecimento e cultura. Org. Jeanete Beauchamp, Sandre Denise 
Pagel, Ariécelia Ribeiro do nascimento. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria da 
Educação Básica, 2007.  
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a. BRAND, Antônio Jacó. O impacto da perda da terra sobre a tradição Kaiowá/Guarani: os 
dificeis caminhos da palavra. Porto Alegre: 190 f, 1997. (Tese de doutoramento) 

b. GOMES, Mércio Pereira. O índio na história: o povo tenetehara em busca da liberdade. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 

c. NASCIMENTO, Adir Casaro. Escola indígena: palco das diferenças. Campo Grande: 
UCDB, 2004. 

d. BRASIL, Constituição (1988). Constituição 1988: Texto Constitucional de 5 de outubro de 
1988 com as alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais nºs 1 1/92 a 26/00 e 
Emendas Constitucionais de Revisão nºs 1 a 6/94. – Ed. Atual. Em 2000. – Brasília: Senado 
Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2000. 

e. SHADEN, E. Aspectos fundamentais da cultura Guarani. São Paulo: EDUSP, 1974. 
 
 
11.7.2 Introdução aos Estudos dos Estados Nacionais e os Povos Indígenas (Módulo 

Comum/Pólo) 
 
4. CORRÊA FILHO, Virgilio. À sombra dos hervais mato-grossenses. São Paulo: Ed. São 

Paulo LTDA, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 1925. 105 p.  
5. HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade.Rio de Janeiro, DP&A, 1997.  
6. VASCONCELOS, Cláudio A. de. A questão indígena na província de Mato Grosso: 

conflito, trama e continuidade. Campo Grande: Ed da UFMS, 1999. 159 p.  
 

11.7.3 Ciências Tecnológicas, Sociedade, Ambiente e Cultura (Módulo Comum/Pólo) 
 
9. DEMO, P. Pesquisa: princípio científico e educativo. São Paulo: Cortez, 1996. 
10. DUPAS, G. Ética e poder na sociedade da informação. São Paulo: Ed. UNESP, 2001. 
11. BOURDIEU, P. O campo científico. In: Ortiz, R. (Org.); FERNANDES, F. (Coord.). Pierre 

Bourdieu: Sociologia. São Paulo: Atica, 1983, p. 122-155 
12. KUHN, T. A estrutura das Revoluções Científicas. 5. Ed. São Paulo: Perspectiva, 1998. 
13. PEREZ, D. G. et al. Para uma imagem não deformada do trabalho científico. Ciência & 

Educação, Bauru,  v. 7, n. 2, p. 125-153, 2001. 
14. ALMEIDA, A. Filosofia e ciências da natureza: alguns elementos históricos. 

Criticanarede.com, set. 2004. Disponível em: 
http://criticanarede.com/filos_fileciencia.html. 

15. FONSECA, M. J. Sobre o conceito de ciência. Millenium, n.6, mar., 1997. Disponível em: 
http://www.ipv.pt/millenium/arq6_1.htm. 

16. BERNAL, J. D. Historia social de la ciencia 1: La ciencia em la historia. Barcelona: 
Ediciones Península, 1989. 
 
  

11.7.4. Trabalho de Conclusão de Curso TCC (Módulo Comum/Pólo) 
 
6. ANDRADE, Luiza. Planejar é preciso. A importância dos registros. In Revista Nova 

Escola. São Paulo: Ed. Abril, jan/fev.2009, p. 74. 
7. BATI5TA, Enoque.  Fazendo pesquisa com meu povo. REVISTA Tellus, ano 6, n. 10, 

2006.  
8. CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. 1998. O Trabalho do Antropólogo. Brasília/ São 

Paulo: Paralelo Quinze/Editora da Unesp. 220  
9. GONSALVES, Elisa Pereira. Da Ciência e de Outros Saberes: Trilhas da Investigação 

Científica na Pós-Moernidade. SP: Alínea, 2004 
10. SANTOS, A.R. dos. Metodologia Científica: a construção do Conhecimento. RJ: DP&A, 

2002. 
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11.7.5. Novas Tecnologias e Educação Intercultural (Módulo Comum/Pólo) 
 
6. BRITO, Glaucia da Silva, PURIFICAÇAO, Ivonélia da. Educação e Novas Tecnologias. 

IBPEX, 2008. 
7. KAWAMURA, L. Novas tecnologias e educação. São Paulo: ATICA, 1990.  
8. Silva, Mozart Linhares / Kopp, Rudinei / Leivas, Marta. Novas Tecnologias - Educação e 

Sociedade. Belo Horizonte: AUTENTICA 2001. 
9. PAIS, L. C. Novas Tecnologias - Educação e Sociedade.  Belo Horizonte, AUTENTICA, 

2001 
10. BORBA, M. de C., PENTEADO, M.. A Informática em Ação. Belo Horizonte: Autentica, 

2000. 
 

11.7.6. Mitologia Guarani e Kaiowá (Módulo Comum/Pólo) 
 
6. PERRONE-MOISÉS, B. Mitos ameríndios e o princípio da diferença. In: Adauto Novaes. 

(Org.). Oito Visões da América Latina. São Paulo: SENAC, 2006, p. 241-257. 
7. LATOUR, Bruno. Reflexões sobre o Culto Moderno aos Fe(i)tiches. Santa Catarina: 

EDUSC, 2002. 
8. VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. A inconstância da alma selvagem. (e outros ensaios de 

antropologia). SP: Cosac&Naify, 2002. 
9. PERRONE-MOISÉS, B. Discurso do chefe Tupinambá Momboré-Uaçu. In: Instituto 

Socioambiental. (Org.). Povos Indígenas no Brasil 1996/2000. São Paulo, 2001. 
10. CHAMORRO . Graciela. Terra Madura. Yvy Araguyje: Fundamento da palavra Guarani.  

A Mitologia Heróica das Tribos Indígenas do Brasil. Rio de Janeiro: 2010. 
 
 

12. BIBLIOGRAFIA. ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO  (bibliografias 
específicas de cada habilitação serão selecionadas no decorrer do curso)   

 
7. ANDRADE, Luiza. Planejar é preciso. A importância dos registros. In Revista Nova 

Escola. São Paulo: Ed. Abril, jan/fev.2009, p. 74. 
8. ANTUNES, Celso. Como desenvolver as competências em sala de aula. 5ª edição. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2001.  
9. MAHER, T. M. A criança Indígena: do Falar Materno ao Falar ‘Emprestado’. In A.L.G. de 

Faria e S.A. Mello (orgs.). Campinas: Editora Autores Associados, 2005. 
10. MELIA, Bartomeu. Educação indígena e alfabetização. São Paulo: Loyola, 1979.  
11. PIMENTA, Selma Garrido. Estágio e Docência. Cortez Editora e Livraria Ltda., 2004  
12. PIMENTA, Selma Garrido. O Estágio na Formação de professores - unidade teoria e 

prática. Cortez Editora e Livraria Ltda., 2005  
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QUADRO 15. DESDOBRAMENTOS DOS COMPONENTES CURRICULARES/ MÓDULOS 
EM  COMPONENTES CURRICULARES/TEMAS – CIÊNCIAS DA NA TUREZA 

 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR/ 
MÓDULOS   

COMPONENTE 
CURRICULAR/TEMAS   
 

EMENTAS 
 

1. Aspectos 
instrumentais das 
Ciências Naturais e 
Metodologias 
 
 

1.Metodologia de pesquisa e 
ensino de ciências para a 
educação indígena; 
2. Instrumentação em ensino 
de ciências para a formação de 
professores indígenas; 
 

Lógicas, Métodos e procedimentos de produção do 
conhecimento tradicional e do conhecimento científico 
ocidental em ciências naturais, no contexto da 
interculturalidade, interdisciplinaridade, 
transdisciplinaridade, dialogicidade. Procedimentos de 
busca e seleção de fontes de informações relevantes 
para a pesquisa que possibilitem a contínua atualização 
técnica, científica, humanística e pedagógica, e demais 
condições de aprimoramento profissional.  

2. Aspectos 
filosóficos, éticos e 
legais do exercício 
profissional da 
docência 
 

1. História e filosofia da 
ciência no ensino de ciências 
naturais; 
2. A ciência e os métodos de 
produção do conhecimento na 
visão tradicional e ocidental;  
3.Processos e tendências 
científicas, tecnológicas e 
sociais e a formação de 
professores indígenas em 
ensino de ciências; 

A docência e a pesquisa como atividades críticas e 
reflexivas, produtos de construção humana, 
contextualizadas histórica, cultural, social, econômica 
e politicamente; as formas de comunicação do 
conhecimento: a tradição oral e escrita, produção, 
leitura, compreensão e interpretação de textos 
científico-tecnológico; procedimentos de pesquisas da 
e na prática profissional. 
 

3. Cosmologia 1. Contextualizando a 
Geociências na e para o ensino 
de ciências em Educação 
Indígena; 
2. Elementos da cosmologia 
ocidental e tradicional para o 
ensino de ciência; 
3. As leis básicas da física 
aplicadas à educação indígena;  
4. Fatores bióticos e abióticos 
e a dinâmica da formação das 
paisagens; 

Formação do Universo e do Sistema Solar; As forças 
físicas de estruturação do Universo: Leis básicas da 
Física e suas equações fundamentais; Conceitos de 
campo (gravitacional, elétrico e magnético); 
Estruturação do Sistema Terra; A origem da vida na 
Terra; Fatores abióticos (luz, temperatura, umidade, 
pressão, clima) e bióticos e a produção da dinâmica da 
constituição das paisagens ao longo do tempo 
geológico; Mecânica, termodinâmica, 
eletromagnetismo e física ondulatória;  Elaboração e 
interpretação de mapas; Sensoriamento remoto. 
 

 4. A organização 
molecular e 
celular dos seres 
vivos 

1.  As tecnologias de estudo 
em biologia celular e 
molecular no contexto da 
ciência ocidental; 
2. As interações biofísicas e 
bioquímicas na manutenção da 
vida e sua aplicabilidade na 
educação indígena; 
3.  Biomoléculas e alimentos 
tradicionais; 
4. Genética e evolução no 
contexto escolar indígena; 

Estrutura celular e molecular de modelos procariontes, 
eucariontes e virais; Informações e interações 
bioquímicas e biofísicas relacionadas com a 
manutenção da vida; Informações genéticas e 
evolução; Propriedades físico-químicas das 
substâncias e dos materiais, estrutura atômica e 
molecular; Termodinâmica e cinética química; estudo 
de compostos orgânicos, organometálicos, 
macromoléculas e biomoléculas. 
 

5.Diversidade 
Biológica, 
Ecologia e 
Conservação 
 

1. Os padrões de organização 
dos seres vivos e o ensino de 
ciências em educação indígena 
2. Gestão ambiental, 
agroecologia e 
sustentabilidade no contexto 

Biogeografia; Filogenia e Classificação; Morfologia, 
Anatomia e Fisiologia dos seres vivos; Relações entre 
os seres vivos com o ambiente ao longo do tempo 
geológico; Dinâmica das populações, comunidades e 
ecossistemas; Manejo e conservação da fauna e flora; 
Saúde, ambiente e educação; Análise da paisagem e 
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escolar indígena;  
Os ciclos biogeoquímicos, as 
mudanças climáticas e as 
transformações das paisagens 
locais; 
A ecologia, o manejo e a 
conservação dos ecossistemas 
na e para a educação indígena;  
Saúde, meio ambiente e 
educação indígena; 

gestão ambiental; Agroecologia e sustentabilidade. 
 
 

6. Fundamentos de 
matemática e 
estatísticos 
adotados pelas 
Ciências da 
Natureza 

Matemática e estatística 
aplicada aos processos 
biológicos, químicos e físicos 
no contexto da educação 
escolar indígena;  

Conhecimentos matemáticos e estatísticos 
fundamentais para o entendimento dos processos e 
padrões biológicos, físicos, geológicos e químicos e 
sua comunicação. 
 

 
7. Gestão 
Territorial e 
Escolar no 
Contexto Guarani e 
Kaiowá (Módulo 
Comum) 
 
 
 
 

 

1. Gestão Territorial no 
Contexto Guarani e Kaiowá. 
3. Gestão da Educação 
Escolar no Contexto Guarani e 
Kaiowá. 
3. Etno-territórios 
Educacionais. 
4. Organização de eventos e 
elaboração de projetos 
comunitários. 

Modos de gestão não-indígenas e de gestão tradicional 
Guarani e Kaiowá. Organização do trabalho 
burocrático na escola indígena. A legislação específica 
de gestão escolar. A coordenação pedagógica. Relação 
entre os sujeitos da comunidade escolar, entre o 
coletivo e o individual. Articulação das áreas de 
conhecimento entre si e com as demandas da 
comunidade. Compromisso social dos professores 
indígenas. Organização de eventos científicos, 
culturais, de lazer, esportivos e sociais na comunidade 
escolar. Prática de gestão nas escolas indígenas e em 
projetos sociais e de ação da/na comunidade. 
Organização de elementos técnicos na escola. 

8. Introdução aos 
Estudos dos 
Estados Nacionais 
e Povos Indígenas 
(Módulo 
Comum/Pólo) 

1. Fronteiras Geopolíticas e os 
povos indígenas. 
2. Sociedades Sem Estado e 
Sociedade Nacional.   

As fronteiras políticas e suas repercussões sobre os 
povos indígenas – geopolítica mais recente. 
Sociedades sem-estado e a sociedade nacional. 
 

9. Ciências 
Tecnológicas, 
Sociedade, 
Ambiente e 
Cultura (Módulo 
Comum/Pólo) 

1. As tecnologias no 
desenvolvimento de pesquisa. 
2. Formação humana, numa 
visão cultural, social e 
econômica. 

As tecnologias no desenvolvimento de pesquisa como 
atividades críticas e reflexivas, e a formação humana, 
numa visão cultural, social e econômica. 
 

10. Trabalho de 
Conclusão de 
Curso TCC 
(Módulo 
Comum/Pólo) 

1. Procedimentos para 
elaboração de projeto de 
pesquisa.  
2. Metodologias de Pesquisas.  

Elaboração do Projeto de TCC Geral. Metodologia de 
Pesquisa conforme a área especifica. Temas e 
delimitações. Indicação de orientadores 

11. Mitologia 
Guarani e Kaiowá 
(Módulo 
Comum/Pólo) 

1. Mito no contexto Guarani e 
Kaiowá.  
2. Mito e Modo de ser de cada 
povo.  

O Mito como narrativa. Relação Mito, Teko e Tekohá. 
Mito como orientador do jeito de ser de cada povo. 

12. Novas 
Tecnologias e 
Educação 
Intercultural 
(Módulo 
Comum/Pólo) 

1. Computador como recurso 
didático. 
2. Educação Escolar Indígena 
e os recursos da internet.  
3. Recursos audiovisuais em 
situação de ensino-

Da sociedade agrícola à era informatizada. A 
economia digital. O computador e suas modalidades 
como recurso didático na escola indígena. Sistemas 
Operacionais. Legislação de Informática. Como o 
indígena vai usar a internet e áudio-visual como meio 
educacional intercultural. Redes locais e Internet: 
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aprendizagem componentes, serviços e características funcionais. 
Classificação e procedimentos para seleção de 
recursos audiovisuais. Recursos audiovisuais: 
características, vantagens e limitações. Elaboração e 
aplicação dos recursos audiovisuais em situações de 
ensino-aprendizagem. Comunicação via Internet: texto 
e vídeo. Uso das novas tecnologias para o ensino de 
línguas 

 
Atividades 
Complementares  

Registros de participação em 
atividades e eventos 
extracurriculares.  
 

Participação em eventos científicos, literários, 
culturais, esportivos, sociais e escolares organizados 
pela comunidade acadêmica, pelas comunidades 
indígenas ou pelo Movimento Indígena.  

Estágio Curricular 
Supervisionado II 

Organização dos Planos de 
Ensino. 
Conduta profissional.  
 
Estágio em Escolas e Gestão 
escolar.  

 
Atividades didático-pedagógicas na Educação 
Fundamental e Média. Gestão escolar. 
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12.  EDUCAÇÃO INTERCULTURAL E CIÊNCIAS SOCIAIS 
 
A Área Ciências Sociais está constituída por Componentes Curriculares/MÓDULOS os quais se 

desdobram nos Componentes Curriculares/TEMAS, conforme objetivos, ementas e lotação de 

professores detalhados a seguir.  

QUADRO 16. CARGA HORÁRIA E LOTAÇÃO (UFGD)/BLOCO II – CIÊNCIAS SOCIAIS 
 

Componentes Curriculares / 
MÓDULOS 

CH/teoria 
TU 
campus e 
Pólo 

CH/prática TU- 
Comunidade 

CH total LOTAÇÃO 
DA UFGD 

1. Conceitos e Concepções Sócio-
Históricos do Pensamento Ocidental e 
Guarani e Kaiowá 

160 50 210 FCH 

2. A Conquista da América no Contexto 
Mundial 

120 35 155 FCH 

3. A Sociedade Íbero-americana nos 
séculos XVIII e XIX 

120 35 155  

4. Processos Sócio-Históricos 
Contemporâneos  

260 60 320 FCH 

5. Ciências Sociais, Projeto de Ação (PA) 
e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 

80 40 120 FCH 

6. Os Estados Nacionais e os Povos 
Indígenas.   

280 80 360 FCH 

7. Gestão Territorial e Escolar no 
Contexto Guarani e Kaiowá (Módulo 
Comum) 

120 50 170 FACALE-FAED-FCH 

8. Introdução aos Estudos dos Estados 
Nacionais e Povos Indígenas (Módulo 
Comum/Pólo)  

30 --- 30 FCH 

9. Ciências Tecnológicas, Sociedade, 
Ambiente e Cultura (Módulo 
Comum/Pólo) 

30 --- 30 FCBA 

10. Trabalho de Conclusão de Curso TCC 
(Módulo Comum/Pólo) 

30 --- 30 FACALE/FCBA/FCH/F
AED/FACET 

11. Mitologia Guarani e Kaiowá (Módulo 
Comum/Pólo) 

30 --- 30 FACALE-FCH 

12. Novas Tecnologias e Educação 
Intercultural (Módulo Comum/Pólo) 

30 --- 30 FACET 

SUBTOTAL  1.290 350 1.640   

 

 
 

2. EIXO DE FORMAÇÃO BÁSICA – (TI) Tempo Intermediár io/ Estudos Individuais II – BLOCO II  
TI/Estudos Individuais - Estágio Curricular Supervisionado 
II - (Ensino Fundamental e Médio)   

---   252 FACET/ 
FAED 

TI/Estudos Individuais – 128 h/r tarefas + 100h Atividades 
Complementares (100h) = 228 

---  228 
 

--- 

SUBTOTAL  --- --- 480  
SUBTOTAL BLOCO II  --- --- 1.640  

TOTAL    2.120  
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12.1 EMENTA DA ÁREA CIÊNCIAS SOCIAIS  
 

As Ciências Sociais devem considerar o saber histórico como campo de pesquisa para o 

desenvolvimento do conhecimento produzido no espaço escolar, articulando a vivência de alunos, 

de professores e da comunidade na qual a escola está inserida. O tempo, o fato e os sujeitos 

históricos são elementos para analisar o contexto e as suas relações, observando as transformações 

sociais ao longo do tempo. O modo de vida, no espaço e no tempo, deve levar à compreensão dos 

acontecimentos políticos, econômicos, sociais e culturais dos povos.  

 
 
12.2 OBJETIVO GERAL DA ÁREA CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

Formar professores indígenas com competências pedagógicas e antropológicas sobre a organização 

do espaço nas aldeias e sua relação com o entorno local, regional, estadual, nacional e 

internacional, compreendendo o espaço histórico/geográfico como uma totalidade que envolve 

território e sociedade, natureza, ser humano e suas representações simbólicas.   

 
 

12.3 COMPONENTES CURRICULARES / MÓDULOS DA ÁREA DA ÁREA 
CIÊNCIAS SOCIAIS 

 
Os Módulos da Área Ciências Sociais estão compostos por Módulos Específicos e Comuns:   

 

MODULOS ESPECIFICOS/ 
CIÊNCIAS SOCIAIS  

MODULOS COMUNS ás 4 Áreas 

1. Conceitos e Concepções Sócio-Históricos 
do Pensamento Ocidental e Guarani e 
Kaiowá 

7. Gestão Territorial e Escolar no Contexto Guarani e 
Kaiowá (Módulo Comum) 

2. A Conquista da América no Contexto 
Mundial 

8. Introdução aos Estudos dos Estados Nacionais e Povos 
Indígenas (Módulo Comum/Pólo) 

3. A Sociedade Íbero-americana nos séculos 
XVIII e XIX 

9. Ciências Tecnológicas, Sociedade, Ambiente e Cultura 
(Módulo Comum/Pólo) 

4. Processos Sócio-Históricos 
Contemporâneos  

10. Trabalho de Conclusão de Curso TCC (Módulo 
Comum/Pólo) 

5. Ciências Sociais, Projeto de Ação (PA) e 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 

11. Novas Tecnologias e Educação Intercultural (Módulo 
Comum/Pólo) 

6. Os Estados Nacionais e os Povos 
Indígenas.   

12. Mitologia Guarani e Kaiowá (Módulo Comum/Pólo) 

TOTAL DE MODULOS  12 
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12.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA ÁREA CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

1. Refletir criticamente sobre as relações do presente e do passado entre povos indígenas, 
Estado e sociedade no Brasil; 

2. Pesquisar e registrar o conhecimento tradicional dos grupos familiares, da aldeia e do povo 
Guarani e Kaiowá, valorizando as narrativas históricas para compreender as concepções de 
mundo e o modo de vida do grupo. 

3. Fortalecer a identidade cultural e promover o diálogo cultural; 

4. Levantar os principais problemas vividos pela comunidade e saber formular questões, 
buscar informações em diferentes fontes, processar e analisar essas informações no sentido 
de contribuir para a melhoria da qualidade de vida do povo Guarani e Kaiowá.  

5. Compreender o lugar do homem e da sua morada no Universo, tal como é concebido na 
cosmologia do povo Guarani e Kaiowá, bem como de outros povos.  

6. Reconhecer e organizar o conhecimento próprio dos povos Guarani e Kaiowá sobre o 
espaço geográfico para compreender e atuar sobre ele. 

7. Levar em consideração o saber histórico como campo de pesquisa para o desenvolvimento 
processual do conhecimento produzido no espaço escolar, articulando-o a vivência de 
alunos, de professores e da comunidade na qual a escola está inserida.  

8. Levantar os valores e as práticas cotidianas dos povos Guarani e Kaiowá relacionando-os 
com os problemas históricos enfrentados pelo grupo com a sociedade não-índia, nacional e 
mundial, bem como com outras sociedades indígenas. 

9. Compreender a organização desses povos, analisando as suas expressões culturais, 
territoriais, linguísticas e históricas, a partir da interlocução com outras áreas do 
conhecimento (Linguagens, Matemática e Ciências da Natureza);  

 
 

12.5 EMENTA DOS COMPONENTES CURRICULARES/MÓDULOS DA ÁREA 
CIÊNCIAS SOCIAIS 

 
 

1. Conceitos e Concepções Sócio-Históricos do Pensamento Ocidental e Guarani e Kaiowá 

Abordagem antropológica, etnolinguística, histórica, geográfica, sociológica e filosófica 

das.palavras-chaves que sustentam, explicam e marcam a visão de mundo dos grupos Guarani e 

Kaiová, sua concepção de natureza, cultura (sistema de comunicação), mudança cultural e histórica 

a partir das principais fontes: Teko, ñé e, Teko e Tekoha. Aprofundamento dessa questão na 

antropologia, na história e na geografia. Conceitos básicos da academia na área de ciências sociais 

(visão ocidental): cultura, organização social, história, espaço; aprofundamento dessa questão na 

antropologia. O Mundo Guarani pré-colonial, colonial e contemporâneo: território, formas de 

ocupação do território, organização social, economia, religião; os demais povos indígenas e suas 

relações na América. 
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2. A Conquista da América no Contexto Mundial 

 

Transcurso histórico e sociocultural dos povos ameríndios antes dos primeiros contatos diretos com 

os europeus; Sociedades urbanas na Mesoamérica e nos Andes Centrais; Conquista e colonização 

das Américas; Os primeiros povoadores da América: Diversidade sócio-cultural; Caçadores e 

Coletores; Tribos de Agricultores; As sociedades andinas anteriores a 1532; A Mesoamérica antes 

de 1519; Colonizadores nas Américas (organização social, economia, religião) e os propósitos do 

processo de colonização (caracterização do mundo ocidental – localização geográfica, organização 

social, religião); As conquistas das Coroas espanholas e portuguesas e a colonização da América; 

A conquista da América: a questão do outro. A conquista espiritual: missões religiosas na América 

colonial; A conquista e formas de reação/ação dos povos indígenas em geral; O período colonial e 

seu impacto sobre os Guarani; O Brasil colonial e os povos indígenas; O mundo Guarani e suas 

transformações. 

 
3. A Sociedade Ibero-Americana nos Séculos XVIII e XIX 
 

Espanha e Portugal e seus impérios americanos; Projeto Colonial: Companhia de Jesus X Projeto 

Pombalino; Movimentos de libertação e formação dos Estados Nacionais. Ascensão dos Estados 

Unidos como potência capitalista; A Guerra Civil Norte-Americana; A expansão do capitalismo na 

América; Política e sociedade na Região do Prata: Processos de Independência (até 1870). 

 
4. Processos Sócio-Históricos Contemporâneos  
 

O continente africano, asiático e suas diversidades culturais. Formação das identidades nacionais – 

grupos indígenas e afro-brasileiros; Ditaduras na Américas; As fronteiras políticas e suas 

repercussões sobre os povos indígenas - geopolítica mais recente (séc XVIII); O Brasil, Paraguai, 

Argentina, Chile, Bolívia e México no pós-independência Revoluções nas Américas; Brasil pós-

independência: economia, sociedade, política e cultura; O Estado brasileiro e suas relações com os 

povos indígenas; Políticas Indigenistas no século XX e XXI (SPI e FUNAI); A ocupação do 

território no Mato Grosso:Estado nacional, povos indígenas e a política fundiária em MT; 

Aprofundamento na História regional; Os Guarani e Kaiowá contemporâneos.  

 

5. Ciências Sociais, Projetos de Ação (PA) e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)  
 

Povos indígenas no contexto mundial, nacional e local; Movimentos Sociais; Projetos 

desenvolvimentistas dos povos indígenas; Políticas, territorialização, economia, religião, processos 

de ressurgimento e organização dos povos indígenas. Legislação Indigenista Nacional e 
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Internacional. Legislação Indigenista da América Latina, com ênfase nos países do MERCOSUL; 

Globalização e Neoliberalismo; Aprofundamento em Geografia e Sociologia. 

 
6. Os Estados Nacionais e os Povos Indígenas  
 

Introdução às Ciências Sociais; Lógicas da produção do conhecimento tradicional Guarani e 

Kaiowá e do conhecimento científico ocidental em Ciências Sociais; Metodologias de 

estudo/pesquisa em Ciências Sociais; normas da ABNT; pressupostos teóricos da pesquisa, nos 

conhecimentos tradicional e científico; Elaboração e desenvolvimento de Projetos de Ação e de 

Conclusão de Curso. 

 
 

12.6 TEMAS E BIBLIOGRAFIA DOS COMPONENTES CURRICULA RES/ 
MÓDULO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

MÓDULO 1: Conceitos e Concepções Sócio-Históricos do Pensamento Ocidental e Guarani e 
Kaiowá 
 

1. DAMATTA, Roberto. Relativizando- Uma introdução à Antropologia Social. Rio de 
Janeiro: Rocco , 1997. 

2. PEREIRA, Levi Marques.  Imagens Kaiowá do sistema social e seu entorno.. 425 f. Tese 
(Doutorado em Antropologia Social). USP, São Paulo. 2004 – Cap.2 e 3 

3. MELIA, Bartolomeu; GRUNBERG, George; GRUNBERG, Friedl. Los pai-taviterã – 
Etnografia Guarani del Paraguay Contemporaneo. Assuncion: Centro de Estudos 
Antropológicos 1976.  

4. BRAND, Antônio Jacó. Os complexos caminhos da luta pela terra entre os Kaiowá e 
Guarani no MS. Revista Tellus, Campo Grande, ano 4, nº 6, p. 137-150, 2004. 

5. MELIÁ, Bartomeu; TEMPLE, Dominique. El don la venganza y otras formas de economia 
guarani. Asuncion: CEPAG, 2004. 

 
MÓDULO 2. A Conquista da América no Contexto Mundial 
 

1. BETHELL, Leslie (org.). História da América Latina: América Latina Colonial. São Paulo: 
Edusp; Brasília: Funag, 1998.. 

2. FUNARI, Pedro Paulo, & NOELLI, Francisco Silva. Pré história do Brasil. São Paulo: 
comtesto, 2002. 

3. FAUSTO, Carlos. Os índios antes do Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,2000. 
4. MELIÁ, Bartomeu; TEMPLE, Dominique. El don la venganza y otras formas de economia 

guarani. Asincion: CEPAG, 2004.  
5. TODOROV, Tzvetan. A Conquista da América: a questão do outro. São Paulo: Martins 

Fontes, 1993 
 
MÓDULO 3. A Sociedade Ibero-Americana no Século XVIII e XIX  
 

1. DONGHI. Túlio H. História da América Latina. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975. 
2. GALEANO, Eduardo. As veias abertas da América Latina. 30 edição. Tradução de Galeano 

de Freitas. Rio de janeiro: Paz e Terra, 1975. 
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3. KAPLAN, Marcos. Formação do Estado Nacional na América Latina. Rio de Janeiro: 
Eldorado Tijuca Ltda. 1974. 

4. POMER, Leon. Os conflitos na Bacia do Prata. São Paulo: Brasiliense, 1979. 
5. PRADO, Maria Lígia P. América Latina no século XIX: tramas, telas e textos. São Paulo: 

Editora da Universidade de São Paulo; Editora do Sagrado Coração, 1999. 
 
MÓDULO 4. Processos Sócio-Históricos Contemporâneos  
 

1. ADRIANA DA SILVA, Meire. O movimento dos Guarani e Kaiowá de reocupação e 
recuperação de seus territórios em Mato Grosso do Sul e a participação do CIMI (Conselho 
Indigenista e Missionário) 1978 – 2001. 173 f. Dissertação (Mestrado em História) – 
Universidade Federal da Grande Dourados. 2005. 

2. ARAÚJO, Ana Valéria; LEITÃO, Sérgio. Direitos indígenas: avanços e impasses pós-
1988. In: LIMA, Antonio Carlos de Souza; HOFFMANN, Maria Barroso (Orgs.). Além da 
Tutela. bases para uma nova política indigenista III. Rio de Janeiro: LACED/Contra Capa. 
2002. p. 23-33.  

3. LUCIANO, Gersem. O Índio Brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas 
no Brasil de hoje. Brasília. Ministério da Educação/SECAD; LACED/Museu Nacional, 
2006. 

4. CANCLINI, Néstor Garcia. Culturas híbridas. São Paulo:EDUSP, 1998.  
5. CARVALHO, Horácio Martins de. A emancipação do movimento no movimento de 

emancipação social continuada. In SANTOS, Boaventura de Souza. Produzir para viver. 
Os caminhos da produção não capitalista. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 

 
MÓDULO 5. Ciências Sociais, Projeto de Ação (PA) e Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC)  
 

1. MEIHY, José Carlos Sebe. Canto de morte kaiowá: história oral de vida. São Paulo: Ed. 
Loyola, 1991. 303 p. 

2. FERREIRA, Marieta de Moraes.; FERNANDES, Tania Maria.; ALBERT Verena (Orgs.). 
História Oral. Desafios para o século XXI. Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 2000. p. 85-97. 

3. THOMPSON, Paul. A voz do passado. História oral. Tradução de Lólio Lourenço de 
Oliveira 3. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1992. 385 p. 

4. BOSI, Ecléia. Memória e sociedade - lembrança de velhos. 12. ed. São Paulo: 
Queiroz/USP, 2004.  484 p. 

5. MEIHY, José Carlos Sebe. Canto de morte kaiowá: história oral de vida. São Paulo: Ed. 
Loyola, 1991. 303. 

6. MEIHY, José Carlos Sebe. Desafios da história oral latino-americana: O caso do Brasil, in 
FERREIRA, Marieta de Moraes.; FERNANDES, Tania Maria.; ALBERT Verena (Orgs.). 
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MÓDULO 6. Os Estados Nacionais e os Povos Indígenas 
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12.7.2 Introdução aos Estudos dos Estados Nacionais e os Povos Indígenas (Módulo 

Comum/Pólo) 
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11. HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade.Rio de Janeiro, DP&A, 1997.  
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12.7.3 Ciências Tecnológicas, Sociedade, Ambiente e Cultura (Módulo Comum/Pólo) 
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QUADRO 17. DESDOBRAMENTOS DOS COMPONENTES CURRICULARES / 
MÓDULOS EM COMPONENTES CURRICULARES/TEMAS E EMENTAS  - CIÊNCIAS 
SOCIAIS 

 
COMPONENTE 
CURRICULAR/ 
MÓDULOS   

COMPONENTE 
CURRICULAR/TEMAS   
 

EMENTAS  
 

1. Conceitos e 
Concepções Sócio-
Históricos do 
Pensamento Ocidental 
e Guarani e Kaiowá  

1. Conceitos e concepções 
básicos do conhecimento 
das populações Guarani e 
Kaiowá ao longo do 
processo histórico;  
2. Conceitos e concepções 
básicos do conhecimento 
da academia na área de 
ciências sociais ao longo 
do processo histórico;  
3. Encontros e diálogos 
dos conhecimentos das 
populações Guarani e 
Kaiowá e das demais 
populações nacionais;  

Abordagem antropológica, etnolinguística, histórica, 
geográfica, sociológica e filosófica das palavras-chaves 
que sustentam, explicam e marcam a visão de mundo 
dos grupos Guarani e Kaiowá, sua concepção de 
natureza, cultura (sistema de comunicação), mudança 
cultural e histórica a partir das principais fontes: Teko, 
ñé e, Teko e Tekoha. Aprofundamento dessa questão 
na antropologia, na história e na geografia. Conceitos 
básicos da academia na área de ciências sociais (visão 
ocidental): cultura, organização social, história, espaço; 
aprofundamento dessa questão na antropologia. O 
Mundo Guarani pré-colonial, colonial e 
contemporâneo: território, formas de ocupação do 
território, organização social, economia, religião; os 
demais povos indígenas e suas relações na América. 
 

2. A Conquista da 
América no Contexto 
Mundial  

1. Transcurso histórico e 
sociocultural dos povos 
ameríndios antes dos 
primeiros contatos diretos 
com os europeus;  
2. A conquista da América: 
perspectivas européias e 
indígenas; 
3. O mundo Guarani e suas 
transformações;  

Transcurso histórico e sociocultural dos povos 
ameríndios antes dos primeiros contatos diretos com os 
europeus; Sociedades urbanas na Mesoamérica e nos 
Andes Centrais; Conquista e colonização das 
Américas; Os primeiros povoadores da América: 
Diversidade sócio-cultural; Caçadores e Coletores; 
Tribos de Agricultores; As sociedades andinas 
anteriores a 1532; A Mesoamérica antes de 1519; 
Colonizadores nas Américas (organização social, 
economia, religião) e os propósitos do processo de 
colonização (caracterização do mundo ocidental – 
localização geográfica, organização social, religião); 
As conquistas das Coroas espanholas e portuguesas e a 
colonização da América; Espanha e Portugal e seus 
impérios americanos; Projeto Colonial: Companhia de 
Jesus X Projeto Pombalino; Movimentos de libertação 
e formação dos Estados Nacionais; A conquista da 
América: a questão do outro para os europeus e para os 
indígenas; A conquista espiritual: missões religiosas na 
América colonial; A conquista e formas de reação/ação 
dos povos indígenas em geral;  

3. A sociedade Ibero-
Americana nos 
séculos XVIII e XIX 

1. Movimentos de 
libertação e formação dos 
Estados Nacionais;  “ 
2. A Sociedade Ibero-
Americana séculos XVIII  
a XX; 
 

A Sociedade Ibero-Americana nos Séculos XVIII e 
XIX; Ascensão dos Estados Unidos como potência 
capitalista; A Guerra Civil Norte-Americana; A 
expansão do capitalismo na América; Política e 
sociedade na Região do Prata: Processos de 
Independência (até 1870); O período colonial e seu 
impacto sobre os Guarani; O Brasil colonial e os povos 
indígenas; O mundo Guarani e suas transformações. 

4. Processos Sócio-
Históricos 
Contemporâneos  

1. Povos indígenas no 
contexto mundial, nacional 
e local;  
2. Legislação Indigenista 

Povos indígenas no contexto mundial, nacional e local; 
Movimentos Sociais; Projetos desenvolvimentistas dos 
povos indígenas; Políticas, territorialização, economia, 
religião, processos de ressurgimento e organização dos 
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Nacional e Internacional.  
3. Globalização e 
Neoliberalismo: reflexos 
nas políticas públicas;  
4. Políticas, 
territorialização, economia, 
religião, processos de 
ressurgimento e 
organização dos povos 
indígenas;  
5. Movimentos indígenas 
no mundo contemporâneo;  

povos indígenas. Legislação Indigenista Nacional e 
Internacional. Legislação Indigenista da América 
Latina, com ênfase nos países do MERCOSUL; 
Globalização e Neoliberalismo; Aprofundamento em 
Geografia e Sociologia. 

 
5. Ciências Sociais 
Projeto de Ação (PA) 
e Trabalhos de 
Conclusão de Curso 
(TCC)  
 

1. Introdução às Ciências 
Sociais: métodos e teorias;  
2. Lógicas da produção do 
conhecimento tradicional 
Guarani e Kaiowá e do 
conhecimento científico 
ocidental em Ciências 
Sociais;   

Introdução às Ciências Sociais; Lógicas da produção 
do conhecimento tradicional Guarani e Kaiowá e do 
conhecimento científico ocidental em Ciências 
Sociais; Metodologias de estudo/pesquisa em Ciências 
Sociais; normas da ABNT; pressupostos teóricos da 
pesquisa, nos conhecimentos tradicional e científico; 
Elaboração e desenvolvimento de Projetos de Ação e 
de Conclusão de Curso. 

 
6. Os Estados 
Nacionais e os Povos 
Indígenas  

1. O continente africano, 
asiático e suas diversidades 
culturais.  
2. Formação das 
identidades nacionais – 
grupos indígenas e afro-
brasileiros;  
3. As fronteiras políticas e 
suas repercussões sobre os 
povos indígenas - 
geopolítica mais recente 
(séc XVIII);  
4. O Estado brasileiro e 
suas relações com os 
povos indígenas;  
5. Povos indígenas e a 
política fundiária em MT;  
6. Os Guarani e Kaiowá 
contemporâneos.  

O continente africano, asiático e suas diversidades 
culturais. Formação das identidades nacionais – grupos 
indígenas e afro-brasileiros; Ditaduras na Américas; 
As fronteiras políticas e suas repercussões sobre os 
povos indígenas - geopolítica mais recente (séc XVIII); 
O Brasil, Paraguai, Argentina, Chile, Bolívia e México 
no pós-independência Revoluções nas Américas; 
Brasil pós-independência: economia, sociedade, 
política e cultura; O Estado brasileiro e suas relações 
com os povos indígenas; Políticas Indigenistas no 
século XX e XXI (SPI e FUNAI); A ocupação do 
território no Mato Grosso; Estado nacional, povos 
indígenas e a política fundiária em MT; 
Aprofundamento na História regional; Os Guarani e 
Kaiowá contemporâneos.  
 

 
7. Gestão Territorial e 
Escolar no Contexto 
Guarani e Kaiowá 
(Módulo Comum) 
 
 
 
 

 

1. Gestão Territorial no 
Contexto Guarani e 
Kaiowá. 
4. Gestão da Educação 
Escolar no Contexto 
Guarani e Kaiowá. 
3. Etno-territórios 
Educacionais. 
4. Organização de eventos 
e elaboração de projetos 
comunitários. 

Modos de gestão não-indígenas e de gestão tradicional 
Guarani e Kaiowá. Organização do trabalho 
burocrático na escola indígena. A legislação específica 
de gestão escolar. A coordenação pedagógica. Relação 
entre os sujeitos da comunidade escolar, entre o 
coletivo e o individual. Articulação das áreas de 
conhecimento entre si e com as demandas da 
comunidade. Compromisso social dos professores 
indígenas. Organização de eventos científicos, 
culturais, de lazer, esportivos e sociais na comunidade 
escolar. Prática de gestão nas escolas indígenas e em 
projetos sociais e de ação da/na comunidade. 
Organização de elementos técnicos na escola. 

8. Introdução aos 
Estudos dos Estados 
Nacionais e Povos 
Indígenas (Módulo 
Comum/Pólo) 

1. Fronteiras Geopolíticas 
e os povos indígenas. 
2. Sociedades Sem Estado 
e Sociedade Nacional.   

As fronteiras políticas e suas repercussões sobre os 
povos indígenas – geopolítica mais recente. 
Sociedades sem-estado e a sociedade nacional. 
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9. Ciências 
Tecnológicas, 
Sociedade, 
Ambiente e Cultura 
(Módulo 
Comum/Pólo) 

1. As tecnologias no 
desenvolvimento de 
pesquisa. 
2. Formação humana, 
numa visão cultural, social 
e econômica. 

As tecnologias no desenvolvimento de pesquisa como 
atividades críticas e reflexivas, e a formação humana, 
numa visão cultural, social e econômica. 
 

10. Trabalho de 
Conclusão de Curso 
TCC (Módulo 
Comum/Pólo) 

1. Procedimentos para 
elaboração de projeto de 
pesquisa.  
2. Metodologias de 
Pesquisas.  

Elaboração do Projeto de TCC Geral. Metodologia de 
Pesquisa conforme a área especifica. Temas e 
delimitações. Indicação de orientadores 

11. Mitologia Guarani 
e Kaiowá (Módulo 
Comum/Pólo) 

1. Mito no contexto 
Guarani e Kaiowá.  
2. Mito e Modo de ser de 
cada povo.  

O Mito como narrativa. Relação Mito, Teko e Tekohá. 
Mito como orientador do jeito de ser de cada povo. 

12. Novas Tecnologias 
e Educação 
Intercultural (Módulo 
Comum/Pólo) 

1. Computador como 
recurso didático. 
2. Educação Escolar 
Indígena e os recursos da 
internet.  
3. Recursos audiovisuais 
em situação de ensino-
aprendizagem 

Da sociedade agrícola à era informatizada. A 
economia digital. O computador e suas modalidades 
como recurso didático na escola indígena. Sistemas 
Operacionais. Legislação de Informática. Como o 
indígena vai usar a internet e áudio-visual como meio 
educacional intercultural. Redes locais e Internet: 
componentes, serviços e características funcionais. 
Classificação e procedimentos para seleção de 
recursos audiovisuais. Recursos audiovisuais: 
características, vantagens e limitações. Elaboração e 
aplicação dos recursos audiovisuais em situações de 
ensino-aprendizagem. Comunicação via Internet: texto 
e vídeo. Uso das novas tecnologias para o ensino de 
línguas 

 
Atividades 
Complementares  

Registros de participação 
em atividades e eventos 
extracurriculares.  
 

Participação em eventos científicos, literários, 
culturais, esportivos, sociais e escolares organizados 
pela comunidade acadêmica, pelas comunidades 
indígenas ou pelo Movimento Indígena.  

Estágio Curricular 
Supervisionado II 

Organização dos Planos de 
Ensino. 
Conduta profissional.  
 
Estágio em Escolas e 
Gestão escolar.  

 
Atividades didático-pedagógicas na Educação 
Fundamental e Média. Gestão escolar. 
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13.  EDUCAÇÃO INTERCULTURAL E MATEMÁTICA 
 

A Área Matemática está constituída por Componentes Curriculares/MÓDULOS os quais se 

desdobram nos Componentes Curriculares/TEMAS, conforme objetivos, ementas e lotação de 

professores detalhados a seguir.  

 
QUADRO 18. CARGA HORÁRIA E LOTAÇÃO (UFGD)/BLOCO II – MATEMÁTICA  
 

Componentes Curriculares / MÓDULOS CH/teoria 
TU 

campus e 
Pólo 

CH/prátic
a TU- 

Comunida
de 

Total Lotação da 
UFGD 

1.Álgebra Elementar e Educação Intercultural  230 60 290 FACET 

2.Análise de Dados e Tratamento da Informação 60 20 80 FACET 

3.Pré-Cálculo e Educação Intercultural 100 20 120 FACET 

4. Cálculo Diferencial e Integral e Educação 
Intercultural 

180 50 230 FACET 

5. Álgebra Linear e Educação Intercultural 80 20 100 FACET 

6. Geometria, Medidas e Educação Intercultural 120 30 150 FACET 

7.Tecnologia e Educação Intercultural 50 30 80 FACET 

8.Epistemologia da Matemática e da Educação 
Matemática  

70 20 90 FACET 

9. Pesquisa em Educação Matemática e Trabalho 
Conclusão de Curso (TCC) 

100 50 150 FACET 

10. Gestão Territorial e Escolar no Contexto Guarani e 
Kaiowá (Módulo Comum) 

120 50 170 FACALE-
FAED-FCH 

11. Introdução aos Estudos dos Estados Nacionais e 
Povos Indígenas (Módulo Comum/Pólo)  

30 --- 30 FCH 

12. Ciências Tecnológicas, Sociedade, Ambiente e 
Cultura (Módulo Comum/Pólo) 

30 --- 30 FCBA 

13. Trabalho de Conclusão de Curso TCC (Módulo 
Comum/Pólo) 

30 --- 30 FACALE/FCB
A/FCH/FAED/
FACET 

14. Mitologia Guarani e Kaiowá (Módulo Comum/Pólo) 30 --- 30 FACALE-
FCH 

15. Novas Tecnologias e Educação Intercultural 
(Módulo Comum/Pólo) 

30 --- 30 FACET 

 SUBTOTAL 1.290 350 1.640  

 

 
2. EIXO DE FORMAÇÃO BÁSICA – (TI) Tempo Intermediár io/ Estudos Individuais II – BLOCO II  
TI/Estudos Individuais - Estágio Curricular 
Supervisionado II - (Ensino Fundamental e 
Médio)   

---   252 
 

FACET/ 
FAED 

TI/Estudos Individuais – 128 h/r tarefas + 100h 
Atividades Complementares (100h) = 228 

---  228 
 

--- 

SUBTOTAL  --- --- 480  
SUBTOTAL BLOCO II  --- --- 1.640  

TOTAL    2.120  
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13.1 EMENTA DA ÁREA MATEMÁTICA 
 
A Educação Intercultural e Matemática devem considerar a situação de contato entre os diferentes 

povos e a sociedade brasileira, as diferentes maneiras de contar, medir, por em ordem e classificar 

o mundo. Pautar por situações de aprendizagem centradas na construção de significados, na 

elaboração de estratégias e na resolução de problemas. A Matemática, encontrada em várias 

práticas dos indígenas, como: construção das casas, produção de redes, esteiras, cestos, balaios, 

produção de alimentos, entre outros. O conhecimento matemático também é uma das bases para a 

construção de outros conhecimentos curriculares relacionados às áreas de Historia, Geografia, 

Línguas Indígenas e Português e Ciências. A Matemática também está presente no estudo das 

línguas indígenas que apresentam modos diferenciados de expressar quantidades, números, 

medidas, formas e relações geométricas. 

 
13.2  OBJETIVO GERAL DA ÁREA MATEMATICA 

 
Formar professores indígenas com competências pedagógicas e antropológicas em relação ao papel 

da Matemática como forma de explicação e atuação sobre a realidade. Ao lado das demais formas 

de linguagem, a matemática também se constitui num importante campo simbólico que serve de 

base para a comunicação humana e para a compreensão do mundo.  

 
13.3 COMPONENTES CURRICULARES/ MÓDULOS - ÁREA 

MATEMÁTICA 
 
Os Módulos que compõem a Área Matemática estão compostos por Módulos Específicos e 
Comuns:  
  
MODULOS ESPECIFICOS/MATEMÁTICA  MODULOS COMUNS ás 4 Áreas 
1. Álgebra Elementar e Educação Intercultural 10. Gestão Territorial e Escolar no Contexto 

Guarani e Kaiowá (Módulo Comum) 
2. Análise de Dados e Tratamento da 
Informação 

11.  Introdução aos Estudos dos Estados Nacionais e 
Povos Indígenas (Módulo Comum/Pólo) 

3. Pré-Cálculo e Educação Intercultural 12. Ciências Tecnológicas, Sociedade, Ambiente e 
Cultura (Módulo Comum/Pólo) 

4. Cálculo Diferencial e Integral e Educação 
Intercultural 

13. Trabalho de Conclusão de Curso TCC (Módulo 
Comum/Pólo) 

5. Álgebra Linear e Educação Intercultural 14. Novas Tecnologias e Educação Intercultural 
(Módulo Comum/Pólo) 

6. Geometria e Medidas e Educação 
Intercultural 

15. Mitologia Guarani e Kaiowá (Módulo 
Comum/Pólo) 

7. Tecnologia e Educação Intercultural 
Matemática  

 

8. Epistemologia da Matemática e da Educação  
9. Pesquisa em Educação Matemática e 
Trabalho Conclusão de Curso (TCC) 

 

TOTAL DE MODULOS  15 
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13.4 EMENTAS DOS COMPONENTES CURRICULARES/MÓDULO DA 
ÁREA MATEMATICA 

 

MÓDULO 1. Álgebra Elementar e Educação Intercultural  
Aspectos históricos, sociológicos, culturais, tecnológicos e didático-pedagógicos dos tópicos. 
Sistemas de Numeração, Números (Naturais e Racionais) e Operações. Números (Inteiros, 
Irracionais e Reais). Equações e Inequações. Funções. Variações de Grandeza e Trigonometria. 
Números Complexos. 
 
MÓDULO 2. Análise de Dados e Tratamento da Informação 
Matemática financeira. Contagem. Probabilidade. Estatística aplicada. 
 
MÓDULO 3. Pré-Cálculo e Educação Intercultural 
Aspectos históricos, sociológicos, culturais, tecnológicos e didático-pedagógicos dos tópicos: 
Funções. Noção de Limites e continuidade. Séries e seqüências. 
 
MÓDULO 4. Cálculo Diferencial e Integral e Educação Intercultural 
Aspectos históricos, sociológicos, culturais, tecnológicos e didático-pedagógicos dos tópicos: 
Noção de Derivadas e Integrais. Aplicação de Integral e Derivada. 
 
MÓDULO 5. Álgebra Linear e Educação Intercultural 
Aspectos históricos, sociológicos, culturais, tecnológicos e didático-pedagógicos dos tópicos: 
Matrizes, determinantes e Sistemas de equações lineares. Espaço vetorial. Aplicações. 
 
MÓDULO 6. Geometria e Medidas e Educação Intercultural 
Aspectos históricos, sociológicos, culturais, tecnológicos e didático-pedagógicos dos tópicos: 
Noções de geometria Euclidiana e não Euclidiana. Geometria espacial de posição e métrica. 
Geometria analítica. 
 
MÓDULO 7. Tecnologia e Educação Intercultural 
Da sociedade agrícola à era informal. A economia digital. O computador e suas modalidades como 
recurso didático. Sistemas Operacionais e aplicativos.. O uso educacional da Internet. Elaboração e 
aplicação dos recursos audiovisuais em situações de ensino-aprendizagem. Comunicação via 
Internet: texto e vídeo.  
 
MÓDULO 8. Epistemologia da Matemática e da Educação Matemática  
A Natureza da Matemática. A Natureza da Educação Matemática. História da Matemática. 
Matemática, Cultura e Poder. Matemática, Bilingüismo e Educação. Matemática e Imperialismo 
Cultural 
 
MÓDULO 9. Pesquisa em Educação Matemática e Trabalho Conclusão de Curso (TCC) 
Lógicas e métodos de produção do conhecimento tradicional, do conhecimento científico ocidental 
em Educação Matemática e Educação Intercultural. Metodologias de pesquisa. Normas da ABNT. 
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13.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA ÁREA MATEMATICA  
 

1. Entender o mundo local e também o mais amplo;  

2. Compreender as diferentes maneiras de contar, medir, pôr em ordem e classificar o 
mundo/pré-requisito para o desenvolvimento de atividades administrativas, de proteção 
ambiental e territorial e atenção à saúde.  

 
13.6 TEMAS E BIBLIOGRAFIA DA ÁREA MATEMATICA 

 
MÓDULO 1. Álgebra Elementar e Educação Intercultural  

TEMAS: 
1. Álgebra Elementar e Educação Intercultural  I – introdução; 
2. Álgebra Elementar e Educação Intercultural II– aprofundar; 
3. Álgebra Elementar e Educação Intercultural III– aprofundar; 

 
a. BITTAR, M. e FREITAS, J. L. M. Fundamentos e Metodologia de Matemática para os 

ciclos iniciais do ensino fundamental. Campo Grande: Editora UFGD, 2005. 
b. Brasília: MEC/ SEF. Parâmetros Curriculares Nacionais (5ª a 8ª série): 

matemática/Secretaria de Educação. Educação Fundamental. Brasília: MEC/ SEF,1997. 
c. BRASÍLIA: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica.  Ciências da natureza, 

matemática e suas tecnologias / Secretaria de Educação Básica. –, 2006. 135 p. 
(Orientações curriculares para o ensino médio; volume 2). 

d. BRASÍLIA: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica. Parâmetros 
Curriculares Nacionais (Ensino Médio): Parte III - Ciências da Natureza, Matemática e suas 
Tecnologias. Secretaria de Educação Básica. 1998. 

e. FERREIRA, M. K. Madikauku.Os dez dedos da mão. Matemática e Povos Indígenas no 
Brasil. Brasília, MEC/SEF, 1998. 

f. FIENP. Telecurso 2000 - Ensino Médio - Matemática 2. Editora: POSIGRAF 
g. FIENP. Telecurso 2000 - Ensino Medio – Matemática 3. Editora: POSIGRAF 
h. IFRHA, Georges Os números - a historia de uma grande invenção. Editora Globo.  
i. IFRHA, Georges. Historia universal dos algarismos - a inteligência dos homens contada 

pelos números.TOMO1 Ed. Nova Fronteira. 
j. TOLEDO, Mauro; TOLEDO Marília. Didática da Matemática: como dois e dois. A 

construção da matemática .São Paulo: FTD, 1995. 
 
 
MÓDULO 2. Análise de Dados e Tratamento da Informação 
TEMAS:  

1. Matemática financeira.  
2. Contagem; 
3. Probabilidade;  
4. Estatística aplicada; 

 
a. MORGADO A. C., E., SHEILA C. Z. Progressões e Matemática Financeira. Rio de 

Janeiro. SBM, 2001. 
b. TROTTA, fernado, IMENES, L.M.P e JAKUBOVIC, J. Matemática Aplicada: vl.2., 2º 

Grau. São Paulo: Ed. Moderna, 1979. 
c. DOWNING, D. E CLARK, J. Estatística Aplicada. São Paulo: Saraiva, 2002. 
d. MOORE, David S. A Estatística Básica e sua Prática.  São Paulo:  LTC, 2005.  
e. MORGADO, A. C. de O. Análise combinatória e probabilidade. Rio de Janeiro: SBM, 

2004. 
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MÓDULO 3. Pré-Cálculo e Educação Intercultural 
TEMAS:  

1. Funções;  
2. Noção de Limites e continuidade;  
3. Séries e seqüências. 

 

a. TROTTA, F., IMENES, L.M.P e JAKUBOVIC, J. Matemática Aplicada: 1., 2º Grau. São 
Paulo: Ed. Moderna, 1979. 

b. TROTTA, F. , IMENES, L.M.P e JAKUBOVIC, J. Matemática Aplicada: 3., 2º Grau. São 
Paulo: Ed. Moderna, 1979. 

c. BIEMBEGUT, M. S.; HEIN, N. Modelagem Matemática no Ensino. São Paulo: Contexto, 
2000, 127 p. 

d. CARAÇA, B. J.  Conceitos Fundamentais da Matemática. 1. ed. Lisboa: Editora Gradiva, 
1988. (Coleção Ciência Aberta). 

e. GLEASON, A. M; HUGHES-HALLET, D.; FLATH, D. E.; LOCK, P. F.  Cálculo e 
Aplicações. 1 ed. São Paulo: Edgar Blucher, 1999. 

 
MÓDULO 4. Cálculo Diferencial e Integral e Educação Intercultural 
TEMAS:  
 

1. Aplicação de Integral 
2. Aplicação de Derivada. 

 
a. RICIERI, Agnaldo Prandini. Cálculo sem limite. São Paulo: Prandiano, 1992. 
b. RICIERI, Agnaldo Prandini. Assim nasceu o cálculo. São Paulo: Prandiano, 1992. 
c. GLEASON, A. M; HUGHES-HALLET, D.; FLATH, D. E.; LOCK, P. F.  Cálculo e 

Aplicações. 1 ed. São Paulo: Edgar Blucher, 1999. 
d. CARAÇA, B. J.  Conceitos Fundamentais da Matemática. 1. ed. Lisboa: Editora Gradiva, 

1988. (Coleção Ciência Aberta). 
e. BRASÍLIA: MEC/ SEF. Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais: Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, 2002. 
 

MÓDULO 5. Álgebra Linear e Educação Intercultural 
TEMAS:  

1. Matrizes, determinantes e Sistemas de equações lineares.  
2. Espaço vetorial. Aplicações. 
 
a. TROTTA, fernado, IMENES, L.M.P e JAKUBOVIC, J. Matemática Aplicada: 2., 2º Grau. 

São Paulo: Ed. Moderna, 1979. 
b. BOLDRINI, José Luiz et al. Álgebra Linear. Herper & Row do Brasil.São Paulo.l978. 
c. BRASÍLIA: MEC/ SEF. Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais: Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, 2002. 
d. BRASÍLIA: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica.  Ciências da natureza, 

matemática e suas tecnologias / Secretaria de Educação Básica. –, 2006. 135 p. 
(Orientações curriculares para o ensino médio ; volume 2). 

 

MÓDULO 6. Geometria e Medidas e Educação Intercultural 
TEMAS:  
 
1. Noções de geometria Euclidiana e não Euclidiana. 
2. Geometria espacial de posição e métrica. 
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3.  Geometria analítica. 
 

a. TROTTA, Fernando, IMENES, L.M.P e JAKUBOVIC, J. Matemática Aplicada: 3., 2º 
Grau. São Paulo: Ed. Moderna, 1979. 

b. FONSECA, Maria Da Conceição F. R. O Ensino De Geometria Na Escola Fundamental - 
Três Questões Para A Formação Do Professor Dos Ciclos Iniciais, Ed. Autentica 

c. KNIJNIK, Gelsa. Educação Matemática, Culturas e Conhecimento  
na Luta Pela Terra. Porto Alegre: EDUNISC, 2006. 

d. GARCIA, A. C. A; CASTILHO, J. C. A. Matemática Sem Mistérios – Geometria Plana e 
Espacial. 1 ed. São Paulo: Editora Ciência Moderna, 2006. 

e. PAIS, Luiz Carlos. Ensinar e Aprender Matemática. Belo Horizonte: AUTENTICA, 2006.  
ROSA NETO, ERNESTO. Geometria na Amazônia . São Paulo: ATICA, 2002. 

 

MÓDULO 7. Tecnologia e Educação Intercultural 
TEMAS :  

1. Sistemas Operacionais e aplicativos. 
2. O uso educacional da Internet 

 
a. BRITO, Glaucia da Silva, PURIFICAÇAO, Ivonélia da. Educação e Novas Tecnologias. 

IBPEX, 2008. 
b. KAWAMURA, L. Novas tecnologias e educação. São Paulo: ATICA, 1990.  
c. Silva, Mozart Linhares / Kopp, Rudinei / Leivas, Marta. Novas Tecnologias - Educaçao e 

Sociedade. Belo Horizonte: AUTENTICA 2001. 
d. PAIS, L. C. Novas Tecnologias - Educação e Sociedade. Belo Horizonte: 

AUTENTICA, 2001 
e. BORBA, M. de C., PENTEADO, M.. A Informática em Ação. Belo Horizonte: Autentica, 

2000. 
 
MÓDULO 8. Epistemologia da Matemática e da Educação Matemática  
TEMAS:  

1. Natureza da Matemática; 
2. Natureza da Educação Matemática; 
3. Natureza da História da Matemática; 
4. A Matemática e a Cultura; 

 
a. MIGUEL, Antonio E MIORIM, Maria Ângela  

História na educação matemática - propostas e desafios. Ed. AUTENTICA  
b. RIBEIRO, José Pedro Machado; DOMITE, Maria do Carmo; FERREIRA, Rogério (Org). 

Etno Matemática e Papel, Valor e Significado Editora: ZOUK, 2006. 
c. COSTA, Marisa Vorraber ( org.). O currículo nos limiares do contemporâneo. Rio de 

Janeiro: DP&A, 2001. 
d. KNIJNIK Gelsa; VANDERER, Fernanda & OLIVEIRA, Cláudio José de, (Org) 

Etnomatemática: currículo e formação de professores. EDUSC, 2004 
 

MÓDULO 9. Pesquisa em Educação Matemática e Trabalho Conclusão de Curso (TCC) 
TEMAS: 

1. Educação Matemática e Educação Intercultural. 
2.  Metodologias de pesquisa 

 
a. BORBA, M. C. / ARAUJO, J. L. Pesquisa Qualitativa em Educação Matemática.  Belo 

Horizonte: Autentica, 2004. 
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b. BICUDO, M. Pesquisa em Educação Matemática: Concepções & Perspectivas. EDITORA 

UNESP, 1999. 
c. MIGUEL, Antonio E MIORIM, Maria Ângela. História na educação matemática - 

propostas e desafios. Ed. AUTENTICA  
d. Maria José Corancini (Org.). Interpretação, Autoria e Legitimação do Livro Didático. 

Pontes Editora. 
e. BICUDO, Maria Ap.Viggiani; BORBA, Marcelo de Carvalho. Educação Matemática - 

Pesquisa Em Movimento. São Paulo: CORTEZ, 2004. 
 

 
14.7 BIBLIOGRAFIA MÓDULOS COMUNS ÀS 4 HABILITAÇÕES 

 
14.7.1 Gestão Territorial e Escolar no Contexto Guarani e Kaiowá (Módulo Comum) 
 
a. MOREIRA, Antonio Flávio Barbosa e CANDAU, Vera Maria. Indagações sobre 

Currículo: currículo, conhecimento e cultura. Org. Jeanete Beauchamp, Sandre Denise 
Pagel, Ariécelia Ribeiro do nascimento. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria da 
Educação Básica, 2007.  

b. BRAND, Antônio Jacó. O impacto da perda da terra sobre a tradição Kaiowá/Guarani: os 
dificeis caminhos da palavra. Porto Alegre: 190 f, 1997. (Tese de doutoramento) 

c. GOMES, Mércio Pereira. O índio na história: o povo tenetehara em busca da liberdade. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 

d. NASCIMENTO, Adir Casaro. Escola indígena: palco das diferenças. Campo Grande: 
UCDB, 2004. 

e. BRASIL, Constituição (1988). Constituição 1988: Texto Constitucional de 5 de outubro de 
1988 com as alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais nºs 1 1/92 a 26/00 e 
Emendas Constitucionais de Revisão nºs 1 a 6/94. – Ed. Atual. Em 2000. – Brasília: Senado 
Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2000. 

f. SHADEN, E. Aspectos fundamentais da cultura Guarani. São Paulo: EDUSP, 1974. 
 
 
14.7.2 Introdução aos Estudos dos Estados Nacionais e os Povos Indígenas (Módulo 

Comum/Pólo) 
 
a. CORRÊA FILHO, Virgilio. À sombra dos hervais mato-grossenses. São Paulo: Ed. São 

Paulo LTDA, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 1925. 105 p.  
b. HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade.Rio de Janeiro, DP&A, 1997.  
c. VASCONCELOS, Cláudio A. de. A questão indígena na província de Mato Grosso: 

conflito, trama e continuidade. Campo Grande: Ed da UFMS, 1999. 159 p.  
 

14.7.3 Ciências Tecnológicas, Sociedade, Ambiente e Cultura (Módulo Comum/Pólo) 
 
a. DEMO, P. Pesquisa: princípio científico e educativo. São Paulo: Cortez, 1996. 
b. DUPAS, G. Ética e poder na sociedade da informação. São Paulo: Ed. UNESP, 2001. 
c. BOURDIEU, P. O campo científico. In: Ortiz, R. (Org.); FERNANDES, F. (Coord.). Pierre 

Bourdieu: Sociologia. São Paulo: Atica, 1983, p. 122-155 
d. KUHN, T. A estrutura das Revoluções Científicas. 5. Ed. São Paulo: Perspectiva, 1998. 
e. PEREZ, D. G. et al. Para uma imagem não deformada do trabalho científico. Ciência & 

Educação, Bauru,  v. 7, n. 2, p. 125-153, 2001. 
f. ALMEIDA, A. Filosofia e ciências da natureza: alguns elementos históricos. 

Criticanarede.com, set. 2004. Disponível em: http://criticanarede.com/filos_fileciencia.html. 
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g. FONSECA, M. J. Sobre o conceito de ciência. Millenium, n.6, mar., 1997. Disponível em: 
http://www.ipv.pt/millenium/arq6_1.htm. 

h. BERNAL, J. D. Historia social de la ciencia 1: La ciencia em la historia. Barcelona: 
Ediciones Península, 1989. 
 
  

14.7.4. Trabalho de Conclusão de Curso TCC (Módulo Comum/Pólo) 
 
a. ANDRADE, Luiza. Planejar é preciso. A importância dos registros. In Revista Nova 

Escola. São Paulo: Ed. Abril, jan/fev.2009, p. 74. 
b. BATI5TA, Enoque.  Fazendo pesquisa com meu povo. REVISTA Tellus, ano 6, n. 10, 

2006.  
c. CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. 1998. O Trabalho do Antropólogo. Brasília/ São 

Paulo: Paralelo Quinze/Editora da Unesp. 220  
d. GONSALVES, Elisa Pereira. Da Ciência e de Outros Saberes: Trilhas da Investigação 

Científica na Pós-Moernidade. SP: Alínea, 2004 
e. SANTOS, A.R. dos. Metodologia Científica: a construção do Conhecimento. RJ: DP&A, 

2002. 
 
14.7.5. Novas Tecnologias e Educação Intercultural (Módulo Comum/Pólo) 
 
a. BRITO, Glaucia da Silva, PURIFICAÇAO, Ivonélia da. Educação e Novas Tecnologias. 

IBPEX, 2008. 
b. KAWAMURA, L. Novas tecnologias e educação. São Paulo: ATICA, 1990.  
c. Silva, Mozart Linhares / Kopp, Rudinei / Leivas, Marta. Novas Tecnologias - Educação e 

Sociedade. Belo Horizonte: AUTENTICA 2001. 
d. PAIS, L. C. Novas Tecnologias - Educação e Sociedade.  Belo Horizonte, AUTENTICA, 

2001 
e. BORBA, M. de C., PENTEADO, M.. A Informática em Ação. Belo Horizonte: Autentica, 

2000. 
 

14.7.6. Mitologia Guarani e Kaiowá (Módulo Comum/Pólo) 
 
a. PERRONE-MOISÉS, B. Mitos ameríndios e o princípio da diferença. In: Adauto Novaes. 

(Org.). Oito Visões da América Latina. São Paulo: SENAC, 2006, p. 241-257. 
b. LATOUR, Bruno. Reflexões sobre o Culto Moderno aos Fe(i)tiches. Santa Catarina: 

EDUSC, 2002. 
c. VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. A inconstância da alma selvagem. (e outros ensaios de 

antropologia). SP: Cosac&Naify, 2002. 
d. PERRONE-MOISÉS, B. Discurso do chefe Tupinambá Momboré-Uaçu. In: Instituto 

Socioambiental. (Org.). Povos Indígenas no Brasil 1996/2000. São Paulo, 2001. 
e. CHAMORRO . Graciela. Terra Madura. Yvy Araguyje: Fundamento da palavra Guarani.  

A Mitologia Heróica das Tribos Indígenas do Brasil. Rio de Janeiro: 2010. 
 
 

15. BIBLIOGRAFIA. ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO  (bibliografias 
específicas de cada habilitação serão indicadas no decorrer do curso)   

 
a. ANDRADE, Luiza. Planejar é preciso. A importância dos registros. In Revista Nova 

Escola. São Paulo: Ed. Abril, jan/fev.2009, p. 74. 
b. ANTUNES, Celso. Como desenvolver as competências em sala de aula. 5ª edição. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2001.  
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c. MAHER, T. M. A criança Indígena: do Falar Materno ao Falar ‘Emprestado’. In A.L.G. de 
Faria e S.A. Mello (orgs.). Campinas: Editora Autores Associados, 2005. 

d. MELIA, Bartomeu. Educação indígena e alfabetização. São Paulo: Loyola, 1979.  
e. PIMENTA, Selma Garrido. Estágio e Docência. Cortez Editora e Livraria Ltda., 2004  
f. PIMENTA, Selma Garrido. O Estágio na Formação de professores - unidade teoria e 

prática. Cortez Editora e Livraria Ltda., 2005  

 

QUADRO 19. DESDOBRAMENTOS DOS COMPONENTES CURRICULARES / MÓDULOS 
EM COMPONENTES CURRICULARES/TEMAS E EMENTAS – MATEM ÁTICA 
 
 
COMPONENTE 
CURRICULAR/ 
MÓDULOS   

COMPONENTE 
CURRICULAR/TEMAS   
 

EMENTAS (conteúdos) 
 

1.Álgebra Elementar e 
Educação Intercultural  

 

1.  Álgebra Elementar e 
Educação Intercultural/ 
introdução; 

2. Álgebra Elementar e 
Educação Intercultural/ 
aprofundamento; 
3. Álgebra Elementar e 
Educação Intercultural/ 
aprofundamento; 

Introdução: Aspectos históricos, sociológicos, 
culturais, tecnológicos e didático-pedagógicos 
dos tópicos.  
Sistemas de Numeração,  
Números (Naturais e Racionais) e Operações. 
Aprofundamento em Álgebra Elementar e 
Educação Intercultural 
 

2.Análise de Dados e 
Tratamento da 
Informação 

1. Matemática financeira.  
2. Contagem; 
3. Probabilidade;  
4. Estatística aplicada; 
 

Aspectos históricos, sociológicos, culturais, 
tecnológicos e didático-pedagógicos dos 
tópicos. Uso de calculadoras e planilhas 
eletrônicas,Juros simples e compostos, Taxas 
equivalentes; 
Princípios e técnicas básicas de contagem, 
Permutações e combinações; 
 Levantamento e apresentação de dados, 
tabelas e gráficos, Medidas, Estatísticas, 
Aplicações 

3.Pré-Cálculo e 
Educação Intercultural 

1. Funções;  
2. Noção de Limites e 

continuidade;  
3. Séries e seqüências; 

 Aspectos históricos, sociológicos, culturais, 
tecnológicos e didático-pedagógicos dos 
tópicos: Funções. Noção de Limites e 
continuidade. Séries e seqüências. 

4. Cálculo Diferencial e 
Integral e Educação 
Intercultural 

 
1. Aplicação de Integral 
2. Aplicação de Derivada. 
 

 Aspectos históricos, sociológicos, culturais, 
tecnológicos e didático-pedagógicos dos 
tópicos: Noção de Derivadas e Integrais. 
Aplicação de Integral e Derivada. 

5. Álgebra Linear e 
Educação Intercultural 

1. Matrizes, determinantes e 
Sistemas de equações lineares.  
2. Espaço vetorial, aplicações. 

 Aspectos históricos, sociológicos, culturais, 
tecnológicos e didático-pedagógicos dos 
tópicos: Matrizes, determinantes e Sistemas 
de equações lineares. Espaço vetorial. 
Aplicações. 

6. Geometria e Medidas 
e Educação Intercultural 

 
1. Noções de geometria 

Euclidiana e não 
Euclidiana. 

2. Geometria espacial de 
posição e métrica. 

 3. Geometria analítica. 

Aspectos históricos, sociológicos, culturais, 
tecnológicos e didático-pedagógicos dos 
tópicos: Noções de geometria Euclidiana e não 
Euclidiana. Geometria espacial de posição e 
métrica. Geometria analítica. 
 
 

7. Tecnologia e 1. Sistemas Operacionais e Da sociedade agrícola à era informal. A 
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Educação Intercultural aplicativos. 
2. O uso educacional da 

Internet 

economia digital. O computador e suas 
modalidades como recurso didático. Sistemas 
Operacionais e aplicativos.. O uso 
educacional da Internet. Elaboração e 
aplicação dos recursos audiovisuais em 
situações de ensino-aprendizagem. Comunicação 
via Internet: texto e vídeo.  

8. Epistemologia da 
Matemática e da 
Educação Matemática  
 

1. Natureza da Matemática; 
2. Natureza da Educação 

Matemática; 
3. Natureza da História da 

Matemática; 
4. A Matemática e a Cultura; 

A Natureza da Matemática. A Natureza da 
Educação Matemática. História da 
Matemática. Matemática, Cultura e Poder. 
Matemática, Bilingüismo e Educação. 
Matemática e Imperialismo Cultural 
 

9. Pesquisa em Educação 
Matemática e Trabalho 
Conclusão de Curso 
(TCC) 

 
1. Educação Matemática e 

Educação Intercultural. 
2. Metodologias de pesquisa 

Lógicas e métodos de produção do 
conhecimento tradicional, do conhecimento 
científico ocidental em Educação Matemática 
e Educação Intercultural. Metodologias de 
pesquisa. Normas da ABNT 

10. Gestão Territorial e 
Escolar no Contexto 
Guarani e Kaiowá 
(Módulo Comum) 
 
 
 
 

 

1. Gestão Territorial no 
Contexto Guarani e Kaiowá. 
5. Gestão da Educação 
Escolar no Contexto Guarani e 
Kaiowá. 
3. Etno-territórios 
Educacionais. 
4. Organização de eventos e 
elaboração de projetos 
comunitários. 

Modos de gestão não-indígenas e de gestão 
tradicional Guarani e Kaiowá. Organização do 
trabalho burocrático na escola indígena. A 
legislação específica de gestão escolar. A 
coordenação pedagógica. Relação entre os 
sujeitos da comunidade escolar, entre o 
coletivo e o individual. Articulação das áreas 
de conhecimento entre si e com as demandas 
da comunidade. Compromisso social dos 
professores indígenas. Organização de 
eventos científicos, culturais, de lazer, 
esportivos e sociais na comunidade escolar. 
Prática de gestão nas escolas indígenas e em 
projetos sociais e de ação da/na comunidade. 
Organização de elementos técnicos na escola. 

11. Introdução aos 
Estudos dos Estados 
Nacionais e Povos 
Indígenas (Módulo 
Comum/Pólo) 

1. Fronteiras Geopolíticas e os 
povos indígenas. 
2. Sociedades Sem Estado e 
Sociedade Nacional.   

As fronteiras políticas e suas repercussões 
sobre os povos indígenas – geopolítica mais 
recente. Sociedades sem-estado e a sociedade 
nacional. 
 

12. Ciências 
Tecnológicas, 
Sociedade, Ambiente e 
Cultura (Módulo 
Comum/Pólo) 

1. As tecnologias no 
desenvolvimento de pesquisa. 
2. Formação humana, numa 
visão cultural, social e 
econômica. 

As tecnologias no desenvolvimento de 
pesquisa como atividades críticas e reflexivas, 
e a formação humana, numa visão cultural, 
social e econômica. 
 

13. Trabalho de 
Conclusão de Curso TCC 
(Módulo Comum/Pólo) 

1. Procedimentos para 
elaboração de projeto de 
pesquisa.  
2. Metodologias de Pesquisas.  

Elaboração do Projeto de TCC Geral. 
Metodologia de Pesquisa conforme a área 
especifica. Temas e delimitações. Indicação 
de orientadores 

14. Mitologia Guarani e 
Kaiowá (Módulo 
Comum/Pólo) 

1. Mito no contexto Guarani e 
Kaiowá.  
2. Mito e Modo de ser de cada 
povo.  

O Mito como narrativa. Relação Mito, Teko e 
Tekohá. Mito como orientador do jeito de ser 
de cada povo. 

15. Novas Tecnologias e 
Educação Intercultural 
(Módulo Comum/Pólo) 

1. Computador como recurso 
didático. 
2. Educação Escolar Indígena 
e os recursos da internet.  
3. Recursos audiovisuais em 

Da sociedade agrícola à era informatizada. A 
economia digital. O computador e suas 
modalidades como recurso didático na escola 
indígena. Sistemas Operacionais. Legislação 
de Informática. Como o indígena vai usar a 
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situação de ensino-
aprendizagem 

internet e áudio-visual como meio 
educacional intercultural. Redes locais e 
Internet: componentes, serviços e 
características funcionais. Classificação e 
procedimentos para seleção de recursos 
audiovisuais. Recursos audiovisuais: 
características, vantagens e limitações. 
Elaboração e aplicação dos recursos 
audiovisuais em situações de ensino-
aprendizagem. Comunicação via Internet: 
texto e vídeo. Uso das novas tecnologias para 
o ensino de línguas 

 
Atividades 
Complementares  

Registros de participação em 
atividades e eventos 
extracurriculares.  
 

Participação em eventos científicos, literários, 
culturais, esportivos, sociais e escolares 
organizados pela comunidade acadêmica, 
pelas comunidades indígenas ou pelo 
Movimento Indígena.  

Estágio Curricular 
Supervisionado II 

Organização dos Planos de 
Ensino. 
Conduta profissional.  
 
Estágio em Escolas e Gestão 
escolar.  

 
Atividades didático-pedagógicas na Educação 
Fundamental e Média. Gestão escolar. 
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14. ATIVIDADES ACADÊMICAS ARTICULADAS AO ENSINO DE 
GRADUAÇÃO 
 
As atividades articuladas com o ensino de graduação para um curso diferenciado como o Teko são 

as seguintes: a) Prática de Ensino e de Gestão; b) Atividades Complementares (ver especificação 

anterior); c) Estágio Supervisionado e o d) Trabalho de Graduação. Essas articulações ocorrem em 

diferentes situações.  

 

14.1. PRÁTICA DE ENSINO E DE GESTÃO  

 

De acordo com o CNE “A prática de ensino é [...] uma prática que produz algo no âmbito do ensino. 

Assim, ela deve ser planejada quando da elaboração do projeto pedagógico e seu acontecer deve se dar 

desde o início da duração do processo formativo e se estender ao longo de todo o seu processo. Em 

articulação intrínseca com o estágio supervisionado e com as atividades de trabalho acadêmico, ela 

concorre conjuntamente para a formação da identidade do professor como educador. [...] Esta 

correlação teoria e prática é um movimento contínuo entre saber e fazer na busca de significados na 

gestão, administração e resolução de situações próprias do ambiente da educação escolar. [...] Assim 

torna-se procedente acrescentar ao tempo mínimo já estabelecido em lei (300 horas) mais um terço 

(1/3) desta carga, perfazendo um total de 400 horas” (CNE/2001, p. 10). 

 
Diz respeito à dimensão prática dos Componentes Curriculares/MÓDULOS desenvolvidos ao 

longo do curso. Envolve: a) práticas de formação profissional; b) reflexões pedagógicas dessas 

ações, a partir do que foi abordado em cada componente curricular e do conhecimento da própria 

realidade. As Práticas de Ensino e de Gestão se referem às seguintes experiências didático-

pedagógicas: docência, pesquisa e elaboração de projeto pedagógico (PP), projetos de ensino, 

elaboração de material didático, ações de formação da comunidade como palestras e campanhas, 

gestão nas escolas indígenas, projetos sociais da/na comunidade, observação e análise de 

experiências em outras escolas. A carga horária das Práticas de Ensino e de Gestão é de 560 h/r 

justificadas em vista da natureza específica e diferenciadas do Curso, explicitada no decorrer deste 

documento.  

 

14.2. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Envolve:  

a) participação em trabalhos e pesquisas realizados fora das etapas intensivas,  

b) participação em capacitações e eventos científicos, sociais, esportivos e culturais organizados 

pela comunidade acadêmica, pelas comunidades indígenas ou pelo Movimento Indígena.  
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A carga horária de cada participação, a ser validada como Atividades Complementares, é definida 

por uma Comissão Interna do Curso. A carga horária total das Atividades Complementares é de 

200 horas.  

 

14.3. ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

O Estágio comporta também as práticas de ensino e aborda o exercício efetivo da gestão e da 

prática docente em escolas, cujo público seja alunos indígenas, para que o professor faça do estágio 

um instrumento de formação e auto-formação. O Estágio é um momento em que os professores 

fazem uma reflexão da sua prática pedagógica, metodológica e avaliativa por meio do registro da 

memória de sua aula no “Livro do Estágio”. O professor ou gestor deverá cumprir 400h de Estágio, 

dispensando 50% dessa carga o professor em exercício, conforme Resolução CNE/CP2/2002. As 

orientações detalhadas sobre o Estágio a serem realizadas no Bloco I e no Bloco II estão 

registradas nos Documentos 01, 02 emitidos pela Coordenação do Curso, elaborado com os alunos 

e a Comissão de Estágio. O Regulamento do Estágio, cujas normas seguram os mesmos 

procedimentos será aprovado pelo Conselho Diretor da FAED/UFGD. A prática pedagógica é o 

exercício efetivo desenvolvido pelo professor indígena possibilitando-o a construir uma proposta 

de educação escolar diferenciada com as características próprias e específicas de cada comunidade. 

Como instrumento reflexivo dessa prática pedagógica o estágio: 

Envolve:  

a) execução e o relato de ações pedagógicas no Ensino Fundamental e Médio, que o professor 

ou gestor indígena já realizam cotidianamente na escola.  

b) o aluno é observado e orientado pelos docentes, visando o cumprimento do currículo da 

escola, campo de estudo, conforme a proposta metodológica do curso; 

c) nas comunidades que tiverem somente as séries iniciais do Ensino Fundamental, os 

professores poderão realizar seus estágios por meio de projetos ou oficinas para trabalhar com 

estudantes que fazem as últimas séries do Ensino Fundamental e Médio na cidade;  

d) atividades educativas na comunidade são situações válidas como Estágio e são entendidas 

como reuniões com a comunidade; 

e) caso o aluno não esteja realizando nenhum trabalho de docência ou gestão escolar, o Estágio 

deve ser programado de outra forma, a saber: observar aulas, substituir professores titulares e 

programar aulas na escola da aldeia ou outras. O contato com experiências de outras escolas, 

indígenas ou não, pode servir como parâmetro para análise dos diferentes projetos 

pedagógicos. 
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O aluno registra suas práticas pedagógicas em um documento chamado “Livro de Estágio”. Nesse 

livro, relata a aula detalhadamente, informando o processo trabalhado - os objetivos, os 

procedimentos metodológicos, a auto-avaliação refletindo sobre o que deu certo e o que não deu 

certo em sua prática pedagógica. Esse “Livro de Estágio” é um elemento para reflexão das práticas 

pedagógicas e de orientação para o planejamento das atividades, trabalhos e conteúdos das etapas 

presenciais. A carga horária do Estágio é de 400 horas, sendo 148 horas cumpridas durante o 

Bloco I (Núcleo Comum) e registrando aulas que o próprio cursista/professor ministra em sua 

aldeia – conforme legislação –; e 252 horas cumpridas no Bloco II (Núcleo Específico) em locais 

definidos conforme documento emitido pela Comissão de Estágio e regulamentos anexos no 

presente PP, nas áreas específicas linguagens, ciências sociais, ciências da natureza e matemática.  

 

Caso o aluno não atenda à carga horária do Bloco I (Núcleo Comum) poderá completar a carga 

horária no Bloco II (Núcleo Específico). Os cursistas trazem seus “Livros de Estágio” sempre que 

solicitados para averiguação dos registros. Durante o TU-Comunidade/Atividades Acompanhadas 

esses Livros devem ser analisados pelos docentes que orientam os cursistas ou por docente 

designados para esse fim.  

 

14.4. TEMPO INTERMEDIÁRIO/ ESTUDOS INDIVIDUAIS-TAREFAS  

 

Durante o TI - Tempo Intermediário – tarefas, envolve a: a) concretização das avaliações/tarefas, 

estudos individualizados e pesquisas de campo com seu próprio povo; b) tarefas obrigatórias 

definidas em cada componente curricular dos Blocos I e II, as quais podem ser vários tipos de 

pesquisas de campo, relatórios, entrevistas, dentre outras.  

 

14.5. TRABALHO DE CONCLUSAO DO CURSO (TCC) 

 

Envolve: a) produção de trabalho de graduação em forma de monografia, artigo, material didático, 

vídeo, ou outra forma, desde que acordadas anteriormente com a Comissão de TCC. Este trabalho 

deve iniciar após o primeiro ano do Bloco II (Núcleo Específico). Considerando as competências 

esperadas do profissional que se forma, o trabalho de graduação de curso se apresenta como um 

momento de reflexão e sistematização em que o acadêmico/professor pode aliar os conhecimentos 

adquiridos às vivências e práticas de sua realidade sócio-cultural em uma produção teórica. O 

trabalho final será apresentado para uma banca composta por membros do curso. 
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15. SISTEMAS DE AVALIAÇÃO 

 
15.1. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

De acordo com a filosofia do projeto devemos levar em conta as práticas pedagógicas e a lógica 

guarani para orientar a avaliação. O documento a seguir expressa essa filosofia.  

Os Guarani e Kaiowá possuem um processo próprio de avaliação, o qual caracteriza-se 
sob um prisma de muita tolerância e paciência. Muitas opiniões são consultadas e muitos 
são os pontos de vista que entram no processo de avaliação Guarani/Kaiowá. Quase 
sempre é usado o critério das conseqüências que a ação avaliada acarretou e do grau da 
responsabilidade de quem a executou. Nenhum julgamento é superficial ou leviano e, por 
outro lado, as conclusões nem sempre são definitivas e irrecorríveis. Os Guarani e 
Kaiowá comumente encontram justificativas e explicações para os erros ou fracassos, 
reelaborando-os; usam outros critérios, muitas vezes contraditórios aos olhos dos 
observadores não-indígenas. Esses erros ou ‘fracassos’ geralmente não causam maiores 
frustrações nos Guarani e Kaiowá, nem os ‘sucessos’ causam soberba  em quem os 
alcançou. Erros e fracassos, acertos e vitórias não são elementos de competição, mas 
estão inseridos no  processo pedagógico dos Guarani e Kaiowá sem a conotação que a 
sociedade não-indígena lhes dá. É o prestígio comunitário [...] o critério que mede o 
sucesso dos Guarani e Kaiowá, alcançado na medida de sua dedicação à comunidade e à 
família, da capacidade de conseguir beneficio para a comunidade e para a família, de 
viver segundo o “teko porã” (bom modo de viver15).Tudo isso deve estar presente 
também na educação escolar guarani/kaiowá.16 

 
No âmbito de uma proposta pedagógica democrática e participativa, a avaliação é parte 

fundamental do processo, não só dos acadêmicos, mas do curso como um todo. Neste caso, a 

função da avaliação é revelar aos integrantes do curso até que ponto os objetivos propostos estão 

sendo atingidos, identificando os avanços e as dificuldades individuais e coletivas, buscando 

alternativas para que o processo possa fluir com a máxima eficiência. A avaliação será formativa, 

progressiva e contínua. Deve ser feita de forma sistemática, observando critérios e utilizando 

documentos, instrumentos e instâncias de avaliação.  

 
a) Critérios 17 de avaliação do aluno: 
 

1. Capacidade de análise e síntese. 

2. Capacidade de leitura reflexiva/crítica da realidade. 

3. Capacidade de expressão oral e escrita em ambas as línguas (Guarani e Português). 

4. Capacidade de organização e planejamento, não só dos trabalhos do curso, mas do seu 
trabalho na escola onde atua, como docente ou como gestor. 

5. Capacidade de adequar seus trabalhos às demandas da sua comunidade, levando em conta as 
perspectivas cultural/cosmológica, lingüística, metodológica, entre outras, do ponto de vista 

                                                 
15Este “bom modo de viver” é segundo seus próprios critérios. 
16 Extraído da proposta de Regimento Escolar para as Escolas Guarani e Kaiova. CIMI, Dourados, 1995. 
17 Estes critérios não constam em ordem de prioridade. 
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do modo próprio de ser e de viver - Teko Guarani/Kaiowá - (tanto os do curso, como os que 
realiza na escola). 

6. Participação e interesse no avanço coletivo (através de avaliação coletiva do grupo local de 
cursistas com o docente que acompanha o grupo).  

7. Atuação do cursista na comunidade de origem, principalmente no âmbito escolar, tanto na 
docência, como na gestão (através de avaliação coletiva do grupo local de cursistas e 
pessoas da comunidade escolar, junto com o docente que acompanha o grupo).  

8. Presença e participação nas atividades, estudos em grupo e estágio na comunidade, nos 
encontros regionais, nas oficinas e nos eventos propostos, entre outros.  

9. Cumprimento das tarefas e atividades propostas, com entrega dos relatórios no prazo 
determinado.  

10. Produção de material didático-pedagógico, científico e literário. 

11. Qualidade dos trabalhos realizados (cujos critérios deverão ser estabelecidos na proposição 
do próprio trabalho).  

12. Capacidade de desenvolver sua auto-avaliação. 

13. Produção de um trabalho de conclusão do curso. 
 

b) Instrumentos de avaliação do aluno:  

Os alunos do curso serão avaliados por meio dos seguintes instrumentos:  

1. Auto-avaliações,  

2. Trabalhos individuais e em grupo realizados nas etapas presenciais, apresentados em 

diversos formatos, quais sejam: oral, escrito, visual, corporal, artístico e através de recursos 

de multimídia – 3. Trabalhos individuais e em grupo realizados nas etapas intermediárias. 

4. Fichas individuais de cada aluno, preenchidas pelos docentes que acompanham os 
acadêmicos, durante as etapas presenciais (no campus e na comunidade), analisadas pelo 
Conselho de Classe e pelo próprio aluno. 

 

c) Instâncias de avaliação do aluno:  

1. Próprio aluno/acadêmico; 

2. Docentes; 

3. Etapas intermediárias com o grupo de acadêmicos de cada aldeia ou da região, envolvendo 
pessoas da comunidade escolar, juntamente com o docente que acompanha os alunos.  

4. Comissão de Avaliação 

5. Avaliação do MEC/ENADE 

 

d) Registro da avaliação do aluno:  

O registro da avaliação do aluno é sistematizado por meio de um dossiê individual que forma o 

corpus avaliativo de cada cursista, configurando sua vida escolar. O desempenho do aluno é 

registrado nos seguintes documentos: 
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1. Ficha de Observação das Etapas Intensivas Presenciais (Anexo 14), preenchida pelos 

docentes durante/após as etapas intensivas presenciais, as quais serão analisadas pela 

Comissão de Avaliação;  

2. Ficha descritiva de avaliação do aluno, nesta constam os dados biográficos do cursista, 

sua trajetória estudantil e profissional anterior ao curso e no decorrer do mesmo;  

3. Tarefas são trabalhos, relatórios, pesquisas e outras atividades para serem realizadas 

durante os meses em que os docentes viajam para o atendimento nas aldeias (TU-

Comunidade);  

4. Auto-Avaliação que será escrita de próprio punho do aluno e o docente vai inserir esses 

dados na Ficha de Observação das Etapas Intensivas Presenciais;  

5. Ficha de Acompanhamento do Estágio deve seguir as normas definidas pela Comissão 

de Estágio do Curso, incluindo a entrega do “Livro de Estágio”;  

6. Parecer Final do Bloco I e Parecer Final do Bloco II  são documentos síntese a serem 

emitidos pela Secretaria de Graduação/FAED/UFGD, fundamentado nos seguintes 

documentos: Ficha de Observação das Etapas Intensivas Presenciais, Ficha Descritiva de 

Avaliação do aluno e o Documento/Resultado da Avaliação Final emitido pelo Conselho de 

Classe. Ambos os Pareceres (Parecer Final do Bloco I e do Bloco II) valem como Histórico 

Escolar para fins de transferência do aluno e outros e  

7. Documento/Resultado da Avaliação Final é um documento emitido pela Comissão de 

Avaliação com breves observações sobre tudo o que foi avaliado do aluno e as seguintes 

afirmativas: o aluno tal foi APROVADO (AP) ou o aluno tal ficou de DEPENDÊNCIA (DP) 

especificando a necessidade de cursar novamente: (a) o BLOCO I, portanto deve ser 

especificado qual componente curricular ficou devido; (b) o BLOCO II, portanto deve ser 

especificado qual o MÓDULO que o aluno deve cursar novamente, fundamentado no 

registros de avaliação do aluno.   

 

e) Freqüência:  

A presença é considerada plenamente satisfatória com 100% de freqüência às aulas em 

ambos os núcleos e aos estágios do núcleo comum e do específico. A presença é satisfatória 

com 75% de freqüência às aulas em ambos os núcleos e ambos os estágios. O aluno com 

26% de faltas será submetido à Comissão de Avaliação para analisar se existem 

justificativas a serem consideradas, antes de ser retido por faltas no Bloco I (núcleo comum) 

e/ou no Bloco II (núcleo específico) e nos estágios. Durante as etapas do Tempo 
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Universidade (TU) a freqüência do acadêmico será registrada com a freqüência marcada 

conforme diário de classe, para posterior inserção em diários eletrônicos. Nas etapas Tempo 

Intermediário (TI)  a freqüência será relatada nos “relatórios dos professores” e confirmada 

com a assinatura do aluno em uma ficha emitida pelo curso, esta ficha tem por objetivo coletar 

a assinatura do aluno/se presente e justificar a ausência do professor/caso não haja 

atendimento. As ausências dos alunos podem ser justificadas por escrito para a coordenação 

do curso e serão submetidas à análise do Conselho de Classe.  

 

f) Critérios de Aprovação, Dependência e Reprovação: 

• Ao final de cada Bloco será registrada no SISTEMA DA UFGD, a avaliação do aluno através 
dos conceitos AP (Aprovado) ou RP (reprovado).  

 
• Para ser Aprovado - o acadêmico deve ter 75% de freqüência em cada componente curricular 

de ambos os Blocos e; ter o parecer com os 50% de aprovação nas Tarefas e outras Avaliações 
emitidas pela Comissão de Avaliação do Curso. O aluno ficará reprovado em freqüência, com 
mais de 25% de faltas e/ou quando não cumprir 50% das Atividades de Avaliação de algum 
componente. Quando a reprovação for por freqüência ele terá que cumprir todo o componente. 
Quando a reprovação for por freqüência em mais de 3 (três) componentes, refará todo o Bloco.  
Quando a reprovação for por tarefas e outras avaliações, o aluno estará em dependência (DP) 
em até 3 (três) componentes e o aluno poderá recuperá-los entregando à Coordenação do Curso 
todas as atividades referentes aos componentes, no prazo máximo de 03 (três) meses.  Quando 
o aluno for reprovado em mais de 03 (três) componentes ele refará todo o Bloco.  

 
 
g) Matrícula:  

 
A matrícula inicial é feita na Secretaria Acadêmica da Universidade Federal da Grande 
Dourados que sedia o curso, em data estipulada conforme calendário acadêmico, com os 
seguintes documentos: Histórico Escolar, Carteira de Identidade expedida pela FUNAI ou pela 
Secretaria de Segurança Pública, Certidão de Nascimento ou Casamento, CPF e 1 foto 3x7 
recente. Somente são admitidos alunos com Ensino Médio completo. A renovação da 
matrícula ocorre no início de cada ano letivo, durante o Tempo Universidade, conforme data 
estipulada em calendário acadêmico e é realizada na Coordenação do Curso. 
 

 
h) Documentos fornecidos pelo curso:  

 
São expedidos pela Universidade que sedia o curso, em nome de todas as universidades 

parceiras: 

h1) Histórico Escolar. Conterá uma síntese da vida escolar do aluno conforme sua Ficha 
Descritiva Individual. 

h2) Diploma. Ao final do curso serão expedidos diplomas, de acordo com a titulação do curso, 
mediante ata de colação de grau. 
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i) Registros do curso: 
 

a) Ficha Técnica de cada componente curricular, com carga horária de cada etapa, plano de 
trabalho e relatório dos ministrantes, com as tarefas propostas para o Tempo Comunidade e 
orientações aos acadêmicos.  

b) Ficha de Matrícula do Aluno: fornecida pela Secretaria Acadêmica da UFGD 

c) Ficha Descritiva Individual do Aluno: fornecida pelo Conselho de Classe 

d) Ata de Colação de Grau: fornecida pela Secretaria Acadêmica da UFGD 

 

15.2. AVALIAÇÃO DO CURSO 

  

O curso como um todo será avaliado de forma reflexa nas Etapas Preparatórias, nas reuniões da 

Comissão Interinstitucional de Apoio ao Curso e pela consultoria externa.  

 

Reunião Preparatória. Trata-se de uma reunião de reflexão, avaliação e planejamento coletivo. 

Participam todos os envolvidos no curso [docentes, representantes discentes, mestres tradicionais] 

e é realizada antes de cada etapa longa e curta. Pode contar com uma consultoria e a presença dos 

representantes indígenas, objetiva garantir o protagonismo indígena em todas as fases do processo.  

 

 

16. RECURSOS HUMANOS 

 

16.1. INSTÂNCIAS POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS 

1- Coordenador Geral.  Apresentado no item 4 deste documento.  

 

2- Comissão Interinstitucional de Apoio ao Curso de Licenciatura Indígena. É uma instância 

colegiada, com função consultiva e avaliativa, formada por representantes de todos os segmentos e 

instituições parceiras da UFGD para realização do Curso. A representação dos alunos se faz 

através de seis representantes, sendo 3 titulares e 3 suplentes do Movimento dos Professores 

Guarani e Kaiowá e Aty Guasu (conjunto das lideranças Guarani e Kaiowá) e outros 3 titulares e 3 

suplentes dos alunos matriculados no curso. Esse quantitativo será sempre paritário com os 

membros não indígenas. Esta Comissão segue nas normas do regimento da UFGD que tem a tarefa 

de elaborar seu Estatuto e o Regimento Interno do Curso.  
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16.2. INSTÂNCIAS PEDAGÓGICAS 

 

O Parecer nº 14/99 CEB/CNE, aprovado pela Resolução 03/99, considera que “a formação do 

professor índio requer a participação de especialistas com formação adequada, não tanto em 

função de sua titulação acadêmica, mas por um conjunto de outras competências, tais como, 

experiência e sensibilidade para trabalhar aspectos próprios da educação indígena, para garantir a 

qualidade do ensino a ser oferecido, e por sua coerência com os princípios definidos na legislação 

referente à educação escolar indígena”.  

 

A seleção específica dos profissionais para atuar no Curso leva em conta os critérios exigidos pelo 

Parecer 14/99 e os emanados da Proposta Pedagógica do Curso, cujas regras estão formuladas no 

Regimento Interno do Curso.  

 

1- Docentes  

a) São concursados ou contratados da UFGD,  

b) requisitados das instituições parceiras 

c) colaboradores sem vínculo empregatício com a UFGD.  

Atuam nas etapas presenciais [TU-Campus, TU-Pólo e TU-Comunidade] e devem participar das 

etapas preparatórias, planejamento e avaliação do curso e dos alunos, do Conselho de Classe, 

reuniões de estudos do corpo docente e estar disponíveis para uma formação específica 

permanente. Os docentes também têm a função de propor, juntamente com os alunos e a Equipe 

Pedagógica do curso, projetos de pesquisa, de extensão e de ensino voltados para as necessidades 

das escolas e comunidades indígenas.   

  

Os docentes atuam nas etapas presenciais e intermediárias e têm como funções principais: 

elaborar os planos de ensino juntamente com as demais instâncias pedagógicas; ministrar aulas; 

revisar e avaliar os trabalhos dos alunos; elaborar relatório das ações realizadas; manutenção dos 

registros específicos do desempenho do aluno conforme os instrumentos de avaliação, atuar 

diretamente com o estágio, com as atividades complementares, com as práticas pedagógicas, com 

o trabalho de graduação e na organização interna do curso mantendo seu caráter diferenciado.  

  

2- Mestres Tradicionais. Segundo o Parecer nº 14/99 CEB/CNE, “é necessário que os 

profissionais que atuam nas escolas [indígenas] pertençam às sociedades envolvidas no processo 

escolar”. Neste sentido, a legislação assegura que a formação de professores indígenas não se 

realiza sem a efetiva participação da comunidade, no caso, a participação de Mestres Tradicionais, 
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como docentes. Esse é um fator indispensável para que este preceito seja respeitado e para que haja 

interculturalidade na formação dos jovens professores.  

 

3- Equipe Pedagógica.  É composta pelos membros do curso, constituída por docentes da área de 

pedagogia, antropologia ou outra área de ciências humanas; e um membro com domínio da língua 

guarani. As funções da equipe pedagógica são: a) contribuir no desenvolvimento das ações do 

curso dialogando com os profissionais das diferentes áreas específicas, no sentido de garantir a 

unidade do curso; b) preparar e participar das etapas preparatórias, reuniões de avaliação, 

planejamento e formação; c) acompanhar e assessorar o trabalho dos docentes, propondo 

encaminhamentos de solução às dificuldades apresentadas e participar do Conselho de Classe.    

 

4- Comissão de Avaliação. É composta pela Coordenação do Curso, pela Equipe Pedagógica e 

um docente de cada área específica. A avaliação dos alunos do Bloco I (núcleo comum) terá a 

participação de toda a composição da Comissão. A avaliação dos alunos do Bloco II (núcleo 

específico) terá a participação da coordenação do curso, da equipe pedagógica, de representante de 

cada área específica e pode receber contribuição dos demais docentes. Tem a função de emitir 

parecer sobre a aprovação ou retenção de cada aluno e de efetivar as avaliações de cada aluno, de 

ambos os Blocos.  

 

5- Consultores.  Atuam na assessoria do curso no âmbito da formulação e avaliação do processo 

acadêmico, junto aos docentes e Coordenação do curso. Estes profissionais podem ser requisitados 

de instituições acadêmicas nacionais e internacionais.  

 

16.3. CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

Indicar a atuação no âmbito do curso, apresentar a adequação da quantidade de profissionais às 

necessidades do curso.  

 

16.3.1 PARCERIAS 

 

Para o estabelecimento das parcerias, convém considerar o que a legislação estabelece como 

competências de cada instância18. É sabido que compete privativamente à União legislar sobre 

populações indígenas (Constituição Federal, art. 22) e ao MEC coordenar as ações referentes à 

Educação Indígena, em todos os níveis e modalidades (Decreto 26 de 4/02/199), cabendo ao 

                                                 
18 Rossato, 2006. 
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Sistema de Ensino da União o desenvolvimento de programas integrados de ensino e pesquisa no 

âmbito da educação escolar indígena (artigos 78 e 79 da LDB). Por outro lado, a Constituição 

Federal estabelece o regime de cooperação recíproca (art.211), entre os sistemas de ensino - 

federal, distritais, estaduais e municipais (art. 8º, da LDB) e, em decorrência disso, aos sistemas 

dos Estados cabem a responsabilidade de seus cursos de instituições de ensino superior, a 

prioridade relativa ao ensino médio e as responsabilidades compartilhadas com os Municípios 

(LDB, art. 10 e 17), além da competência legal específica pela educação escolar indígena, quer 

diretamente, quer através de delegação de responsabilidades aos seus municípios, sob a 

coordenação geral e com o apoio financeiro do Ministério da Educação (Resolução 

MEC/CEB/CNE Nº 3/99 e Plano Nacional de Educação – Lei nº 10172 de 2001). 

 

Como, no caso de Mato Grosso do Sul, os municípios assumem a responsabilidade pelas escolas 

indígenas, é de seu interesse a qualificação sempre maior de seus quadros profissionais e, portanto, 

cabe-lhes também a responsabilidade pela formação dos professores indígenas, não só em nível 

médio, como também em nível superior.  

 

Quanto à participação de instituições privadas para oferta de educação superior (neste caso, para 

formação superior de professores indígenas), as normas legais dizem que “os sistemas de ensino 

dos entes federativos, quanto ao seu âmbito de aplicabilidade, compreendem a coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino (art.205, III da CF /88). Estas instituições desenvolvem 

seus serviços escolares dentro de um conjunto organizacional e normativo, voltados para a 

prestação de um serviço público por meio de estabelecimentos de graus e natureza plurais, com 

unidade de objetivos e pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas (art. 206, III da CF/88)” 

(Parecer CNE/CP 010/2002).  

 

Ainda segundo o mesmo Parecer, “dada a organização da educação nacional sob o regime de 

cooperação recíproca entre os sistemas de ensino, conforme o art.8 da LDB, posto o papel 

articulador da União, (...) as Universidades dos Sistemas de Ensino e outras instituições de ensino 

superior credenciadas, em especial aquelas mais próximas das populações indígenas, serão espaços 

institucionais de ensino superior que preencherão a necessidade de formação dos professores 

indígenas em nível universitário e garantam a formação expressa na lei 10.172 de 9/1/01 (Plano 

Nacional de Educação), meta 17”. 

 

Isto significa que, para viabilizar com qualidade a implementação de um curso superior específico 

para habilitar professores indígenas, os diferentes sistemas de ensino, em seus variados espaços 
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institucionais (públicos ou privados), não só podem como devem ser parceiros neste empreitada, 

não só no âmbito financeiro mas também pedagógico.  

 

Assim, a UFGD estabeleceu parcerias com as instituições através de convênio firmado entre as 

partes, definindo as competências de cada uma, não só do ponto de vista financeiro, mas também 

pedagógico e legal. Através do convênio, os profissionais são liberados por suas instituições, 

segundo suas próprias diretrizes, com a carga horária necessária para satisfazer a demanda de 

serviço no curso, sem ônus para a UFGD. 

16.4 CONVÊNIOS 

 
Os convênios firmados pela UFGD para a realização do Curso de Licenciatura Indígena são os 

seguintes: com a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), com o MEC, com a Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI), com a Secretaria de Estado de Educação (SED/MS), com as 

Secretarias Municipais de Educação em cujas jurisdições estão localizadas as comunidades 

Guarani e Kaiowá e com o Movimento dos Professores Guarani e Kaiowá de Mato Grosso do Sul.  

   

17. RECURSOS E INSTALAÇÕES 
 

Os recursos materiais necessários para o funcionamento do curso constam entre aqueles 

disponíveis pelas universidades parceiras. Outros são disponibilizados do acervo dos demais 

parceiros. Importante destacar que o curso tem necessidade de contar com um acervo próprio, nos 

itens indispensáveis e, por isso, também se faz necessário a compra dos mesmos.  

 

Os itens indispensáveis são:  

Veículo/s - sem o qual fica inviabilizado o desenvolvimento da carga horária prevista na 

comunidade e nos pólos, uma vez que é nas aldeias onde moram e trabalham os alunos que haverá 

o acompanhamento individual e do grupo local, conforme explicitado na estrutura e funcionamento 

do curso. 

Biblioteca – Com acervo próprio de livros, específico para o contexto atendido. 

Instalações especiais e laboratórios específicos – (Indicar cenários, ambientes, laboratórios para 

a formação geral/básica) e específica. 

O projeto financeiro é apresentado em outro documento, contemplando os encargos de cada 

instituição, a partir de acordo firmado entre as mesmas através de convênio entre as partes.  
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ANEXOS  
Projeto Pedagógico Projeto Pedagógico Projeto Pedagógico Projeto Pedagógico     

Curso de LicenciaCurso de LicenciaCurso de LicenciaCurso de Licenciatura Indígenatura Indígenatura Indígenatura Indígena    

_____________________________ 
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1. MODELOS DE FICHAS 
 

1.1 FICHA DE OBSERVAÇÃO DOS ALUNOS - ETAPA INTENSIV A PRESENCIAL 19 

 
Fazer anotações sobre os alunos, levando em consideração fatores como: participação em aula, 
trabalhos em grupo e/ou individuais, leitura e produção escrita, produção oral, entre outros. 
 
TURMA: ________________   ETAPA: _______________   DATA: _____________ 
 
NOME DO ALUNO: _______________________________________. ALDEIA______ 
 

 

 
1.2   FICHA DESCRITIVA SEMESTRAL DO CURSISTA - AVALIAÇÃO DO ALUNO  

 
TURMA:________________  Início e término do semestre:_____________ 
 
DOCENTES: _____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Nome:           Aldeia..................................................Nome indígena:                                            Etnia :  
Data de nascimento :...............................................Município:............................................................... 
Estado Civil                                  Escolaridade :........................................................................ 
RG: .....................CIC :.............................................................................................. 
Filiação 
Pai :                Etnia : 
Mãe :                            Etnia :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Avaliação feita pelo(s) docente(s) que acompanha o  aluno durante o semestre, segundo os 
critérios de avaliação estabelecidos no projeto pedagógico (acrescentados no decorrer do curso) 
 

 

 

 

                                                 
19 Cada professor recebe uma ficha para colocar suas observações de cada cursista. 

5. Auto-avaliações (acrescentados no decorrer do curso) 
 

1- Dados de identificação:  

2- Trajetória do cursista antes do curso 

3- Expectativas do cursista 

4. Trajetória do cursista como aluno e como profissional  (acrescentados no decorrer do curso) 
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1.3 FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO ESTÁGIO  

 
CRITÉRIOS para análise e orientação do “Livro de Estágio” da Licenciatura Indígena 

Aluno: ___________________________________ Turma ______Município: _____________   

Aldeia: ________________________________ 
 
1. O acadêmico recebeu o “Livro de Estágio”do Teko Arandu com Normas de preenchimento coladas na 
contracapa  ( )sim  ( )não 
 
2. O aluno cumpriu os objetivos definidos nessas Normas: 
Zelo pelo Livro ( )sim ( )não ( )parcial  
Registro e reflexões da prática pedagógica ( )sim ( )não  ( )parcial 
 
3. Registrou, de acordo com os elementos pedagógicos citados nas Normas de preenchimento: 

3.1 Objetivo de cada atividade ( )sim ( )não ( )parcial 
3.2 Conteúdo de cada atividade ( )sim ( )não ( )parcial 
3.3 Destacou os procedimentos metodológicos ( )sim ( )não ( )parcial 
3.4 Avaliou cada atividade ( )sim ( )não ( )parcial 

Orientação do Conselho de Classe: ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
4. Análise da relatoria de cada atividade: 

4.1 Justificou o porquê de ter escolhido cada atividade ( )sim ( )não ( )parcial 
Orientação de Conselho de Classe: ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
4.2 Descreveu os passos desenvolvidos de cada atividade ( )sim ( )não  ( )parcial 
Orientação do Conselho de Classe _____________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
4.3 Documentou com produções resultantes das atividades desenvolvidas ( )sim ( )não ( )parcial 
Orientações do Conselho de Classe ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

5. Fez avaliação reflexiva do trabalho docente/estágio:  
5.1 Objetivos da atividade foram alcançadas ( )sim ( )não  ( )parcial 
Orientações do Conselho de Classe ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
5.2 Registrou as impressões sobre a atividade ( )sim ( )não  ( )parcial 
Orientações do Conselho de Classe ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
5.3 Registrou as reações dos participantes da atividade realizada ( )sim ( )não ( )parcial 
Orientações do Conselho de Classe _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
6. Carga horária de Estágio Supervisionado cumprida até 27/10/2009 pelo acadêmico: 
_____________________ 
7. Recebeu orientações de professor do Teko para realizar Estágio ( )sim ( )não. Quantas horas: _____. 
8. Durante a análise detectou registros de atividades que tenham perfil de “complementares” ou de 
“prática pedagógica” ( )sim/Informar as respectivas Comissões                  ( )não.     

 
1.5 PARECER FINAL DO BLOCO I (EM CONSTRUÇÃO) 
1.6 PARECER FINAL DO BLOCO II (EM CONSTRUÇÃO) 
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1.4 LISTA DE PRESENÇA INDIVIDUAL 
 

ETAPA INTERMEDIÁRIA (TU) 
 

Fevereiro a Julho de ______ e Agosto a Dezembro de _____ 
 
Professor Orientador(a): _________________________________________________ 

Aluno(a):______________________________________________________________________ 
Área Específica: ______________________________ (    ) Núcleo Comum  Turma: 
________ 
 
Aldeia  Data Assinatura  

Acadêmico 
Observações: justificar a ausência do 
acadêmico ou se não houve atendimento 
por parte da orientadora na referida 
data.   

Assinatura 
Professor 

   
 
 
 

 

   
 
 
 

 

 
 
 
1.5 LISTA DE ENTREGA DE TAREFAS  

 
TI- TEMPO INTERMEDIÁRIO  (Etapa intermediária) 

 Fevereiro a Julho de __________     e Agosto a Dezembro de __________ 
 
Professor/a Orientador/a: ______________________________________________________ 
Aluno:___________________________________________________________________________ 
Área Específica:______________________________ou (    )Núcleo Comum                 Turma: 
_____________ 
 
Aldeia  Data Trabalho Observações 

(justificativa de 
não entrega) 

Assinatur
a 

acadêmic
o 

Assinatura 
professor 
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1.6  RECIBO – Entrega de Tarefas   
 

Professor (que entrega as tarefas): _________________________________________ 

( ) Núcleo Comum/componente curricular: _________________________________  

( ) Área Especifica_____________________________________________________  

Tarefas referentes à etapa de: ____________________________________________ 

Professor (que solicitou a tarefa para o aluno) _______________________________ 

Professor (quem orientou na etapa intermediária): ____________________________ 

Identificação da tarefa: __________________________________________ 

 Acadêmicos  

1.  

2.  

3.  

 

Entregue para a ( ) Secretaria de Graduação ou ( ) Coordenação do Teko ou comissão de  

___/___/_____ 

Assinatura de recebido por: ______________________________ 

 

1.7 FICHA DE OBSERVAÇÃO/ETAPAS INTENSIVAS PRESENCIAIS 
Acadêmico/a:                                                                                    Município:                            Aldeia:                                          Turma:     
Professor/a: 
Núcleo Comum (  ) Componente Curricular:                                                  Núcleo Específico (  ):  
Etapa:                                                                                                                   Ano:  

Orientações: marcar X e se necessário escrever breves observações.  

 
ITENS DE OBSERVAÇÃO 

Plenam
ente 
Satisfat
ório (A) 

Satisfat
ório (B)  

Regularme
nte  
Satisfatóri
o (C) 

Pouco 
Satisfat
ório (D) 

Observações  

1) Participativo(a) na aula.   
    

2) Interage com os colegas quando trabalha em grupo.  
    

3) Facilidade de compreender textos que lê.  
    

4) Curioso(a), atento(a) às discussões.  
    

5) Expressa idéias com clareza nos textos escritos.  
    

6) Explica o que leu nas exposições orais.  
    

7) Ouve a opinião dos colegas.  
    

8) Busca diferentes informações para solucionar problemas.  
    

9) Expõe suas dificuldade durante as aulas.   
    

10) Compreende e emite juízos próprios de forma reflexiva.  
    

11) Compreende informações em linguagem matemática.  
    

12) Compreende os conhecimentos específicos como parte integrante da cultura.  
    

13) Compreende que os conhecimentos estudados influenciam na interpretação do 
mundo atual. 
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1.8 FICHA DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

 
 

Acadêmico (a):________________________________________Turma: ______ 

Aldeia:__________________________Municipio:_________________________ 

Nome da Atividade:_________________________________________________ 

Local de realização: ________________________________data: __/__/___ 

Duração em horas: __________________________  
 
 
 
1) Descreva a atividade desenvolvida (tema, palestrante, contribuições).  

 
 
 
Data: _____/_____/_____ Assinatura do Aluno: _________________________ 
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1.9 CRITÉRIOS para análise e orientação do Livro de Estágio do Teko Arandu 
 

Aluno: ___________________________________ Turma ______Município: _____________   

Aldeia: ________________________________ 
 
1. O acadêmico recebeu o “Livro de Estágio”do Teko Arandu com Normas de preenchimento coladas na 
contracapa  ( )sim  ( )não 
 
2. O aluno cumpriu os objetivos definidos nessas Normas: 
Zelo pelo Livro ( )sim ( )não ( )parcial  
Registro e reflexões da prática pedagógica ( )sim ( )não  ( )parcial 
 
3. Registrou, de acordo com os elementos pedagógicos citados nas Normas de preenchimento: 

3.1 Objetivo de cada atividade ( )sim ( )não ( )parcial 
3.2 Conteúdo de cada atividade ( )sim ( )não ( )parcial 
3.3 Destacou os procedimentos metodológicos ( )sim ( )não ( )parcial 
3.4 Avaliou cada atividade ( )sim ( )não ( )parcial 

Orientação do Conselho de Classe: ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
4. Análise da relatoria de cada atividade: 

4.1 Justificou o porquê de ter escolhido cada atividade ( )sim ( )não ( )parcial 
Orientação de Conselho de Classe: ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
4.2 Descreveu os passos desenvolvidos de cada atividade ( )sim ( )não  ( )parcial 
Orientação do Conselho de Classe _____________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
4.3 Documentou com produções resultantes das atividades desenvolvidas ( )sim ( )não ( )parcial 
Orientações do Conselho de Classe ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

5. Fez avaliação reflexiva do trabalho docente/estágio:  
5.1 Objetivos da atividade foram alcançadas ( )sim ( )não  ( )parcial 
Orientações do Conselho de Classe ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
5.2 Registrou as impressões sobre a atividade ( )sim ( )não  ( )parcial 
Orientações do Conselho de Classe ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
5.3 Registrou as reações dos participantes da atividade realizada ( )sim ( )não ( )parcial 
Orientações do Conselho de Classe _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
6. Carga horária de Estágio Supervisionado cumprida até 27/10/2009 pelo acadêmico: 
_____________________ 
7. Recebeu orientações de professor do Teko para realizar Estágio ( )sim ( )não. Quantas horas: _____. 
8. Durante a análise detectou registros de atividades que tenham perfil de “complementares” ou de 
“prática pedagógica” ( )sim/Informar as respectivas Comissões                  ( )não.     
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2. ENFOQUES CONCEITUAIS   
 

2.1 A Língua Guarani (e suas variantes) é a primeira língua (L1) entre os Guarani e Kaiowá e 

assim é tratada no currículo, tanto como língua de instrução oral e escrita, como conteúdo 

específico no âmbito linguístico. “Tem a função de atribuir-lhe o estatus de língua plena e de 

colocá-la, pelo menos no cenário escolar, em pé de igualdade com a língua portuguesa, um direito 

previsto na Constituição Brasileira” (RCNEI, p. 118) e LDB. Isso irá contribuir para que seus 

falantes desenvolvam atitudes positivas em relação à sua língua étnica, diminuindo, assim, o 

preconceito, a discriminação e os riscos de perdas lingüísticas, garantindo a manutenção da rica 

diversidade lingüística do país. Tendo em vista a pressão que a língua indígena sofre, a sua 

presença efetiva no curso e na escola permeando todos os conteúdos, possibilita a afirmação 

cultural e étnica do povo, através do uso, da valorização e do estudo, aumentando o estatus e o 

corpus da mesma, situando-a como língua plena de significados, de sentidos e de usos. Conforme o 

RCNEI (1998), “o fato de terem suas línguas tradicionais publicadas, descritas e documentadas – 

assim como acontece com as línguas de prestigio no mundo inteiro – tem sido motivo de orgulho e 

satisfação para os povos indígenas”.  

2.2 A Língua Portuguesa (e suas variantes) é a segunda língua (L2) entre os Guarani e Kaiowá - e 

assim é tratada no currículo, tanto como língua de instrução oral e escrita, como conteúdo 

específico no âmbito linguístico – já que se trata de um dos meios que a sociedade Guarani e 

Kaiowá dispõe para interpretar e compreender as relações sócio-econômica e políticas com a 

sociedade nacional e global, diminuindo o desequilíbrio que se percebe nas situações em que 

prevalece a língua oficial. O conhecimento da língua portuguesa também possibilita o acesso à 

informação e às novas tecnologias como ferramentas importantes para diminuir a exclusão. O uso 

da língua portuguesa, oral ou escrita, permite que a sociedade envolvente conheça melhor o modo 

de ser e de viver dos Guarani e Kaiowá, valorizando-os como patrimônio cultural da humanidade 

(Meliá, 1995). Além disso, a língua portuguesa também funciona como língua franca, permitindo 

que os povos indígenas se conheçam e estabeleçam alianças políticas entre si. A linguagem da 

Mídia, tema que perpassa toda a área Linguagens, tem como principais características informar e 

convencer as pessoas. Ajuda a formar juízo crítico sobre acontecimentos e opiniões, a formulação 

de pontos de vista e desenvolver a capacidade de argumentação. Este tipo de linguagem ensina a 

“ler” também o que não foi escrito. É a linguagem que comunica mais rapidamente o leitor com o 

seu entorno, colocando-o, instantaneamente em contato com mundos, realidades e culturas 

diferentes.  
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2.3 As Linguagens Artísticas e Corporais são tratadas como formas de expressão e comunicação 

do povo e, assim como a língua indígena, são elementos importantes na formação de sua 

identidade específica. Comunicam aspectos da vida social e da visão do mundo, por intermédio dos 

objetos, das pinturas e ilustrações, dos movimentos corporais como danças, defesa, entre outros, da 

música, dos ritmos e dos rituais. Segundo o RCNEI (1998), são linguagens que propiciam o 

desenvolvimento da imaginação, da percepção, do fazer, e que permitem ampliar a dimensão da 

realidade cotidiana, passando a ter uma participação mais ativa nos processos culturais, em 

especial os criativos, necessários a construção de outros conhecimentos. Ou seja, envolvem a 

explicação verbal, a observação, o ver fazer e a ação de fazer, cuja metodologia também se aplica 

às demais áreas de conhecimento, numa articulação interdisciplinar, que permeia todo o currículo.  

 

2.4 Os Estudos do Lazer tratam o Lazer como preceito constitucional de direito ao Lazer e os 

conceitos desse campo de conhecimento contribuem ampliando as relações interculturais. Prevê 

um levantamento do patrimônio cultural imaterial dos Guarani e Kaiowá no sentido de recuperar e 

fortalecer a identidade. A língua de um povo traz a memória dos sentidos dados aos movimentos 

em suas combinações de jogos, danças, lutas, ginásticas e nas corporeidades adotadas no viver 

cotidiano, portanto o Lazer é um dos espaços de manifestação desse patrimônio. O esporte nesse 

contexto é compreendido como patrimônio da humanidade.  

 

2.5 As Ciências da Natureza estabelecem uma relação entre os conhecimentos tradicionais e os 

conhecimentos reunidos das ciências naturais (biológicos, químicos e físicos), além de áreas das 

ciências exatas, da terra, humanas e sociais, devendo atender à modalidade Licenciatura específica 

para os Kaiowá e Guarani. Nesse sentido, a matriz curricular deve expressar os eixos integradores 

“terra, língua e cultura” e contemplar, de forma articulada, as dimensões dos diferentes âmbitos do 

conhecimento profissional, notadamente os referentes à docência e à gestão, e as especificidades 

dos conhecimentos das ciências da natureza e dos conhecimentos filosóficos, educacionais e 

pedagógicos que norteiam o seu ensino e aprendizagem numa perspectiva intercultural e 

globalizadora. Nessa compreensão, devem ser contemplados fundamentos que permitam a 

construção de uma visão ampla das lógicas e dos conhecimentos dos Kaiowá e Guarani assim 

como das lógicas e dos conhecimentos da natureza produzidos pela Ciência ocidental. As 

sociedades indígenas, em sua longa e diversificada trajetória, vem produzindo conhecimentos 

sobre ser humano e natureza. São capazes de descrever com riqueza de detalhes o comportamento 

dos animais; a diversidade das plantas; o movimentos das águas; as mudanças do clima; o lento 

correr das estações; as mudanças que acontecem no céu ao longo do ano, entre outros. Estes 
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conhecimentos têm sido utilizados na pesquisa cientifica atual, contribuindo para o melhor 

conhecimento dos ambientes brasileiros. 

 

2.6 O Ensino da Matemática voltado para as escolas indígenas, no contexto das comunidades 

indígenas, deve levar em consideração a situação de contato entre os diferentes povos e a sociedade 

brasileira, as diferentes maneiras de contar, medir, pôr em ordem e classificar o mundo, assim 

como a Matemática e a sua relação com os conhecimentos em outras áreas do currículo. Deve estar 

pautado em situações de aprendizagem centradas na construção de significados, na elaboração de 

estratégias e na resolução de problemas, buscando estimular a capacidade de ouvir, discutir, 

interpretar, escrever e ler idéias matemáticas em diversos contextos sociais, históricos e culturais. 

A Matemática pode ser encontrada em várias práticas, como: na construção das casas, na produção 

de redes, esteiras, cestos, balaios, na produção de alimentos, entre outros. O conhecimento 

matemático também é uma das bases para a construção de outros conhecimentos curriculares 

relacionados às áreas de Historia, Geografia, Línguas Indígenas e Português e Ciências. A 

Matemática também está presente no estudo das línguas indígenas que apresentam modos 

diferenciados de expressar quantidades, números, medidas, formas e relações geométricas. Ela 

contribui para estruturar o pensamento e a ação que, juntamente com outras áreas do 

conhecimento, podem promover a conquista de autonomia e auto-sustentação das comunidades 

indígenas.  

 

2.7 As Ciências Sociais mostram que durante muito tempo a sociedade ocidental negou as 

histórias dos povos indígenas, por isso é de suma importância para o estudo das Ciências Sociais 

para compreender a organização desses povos, bem como analisar as suas expressões culturais, 

territoriais, lingüísticas e históricas. Nesta proposta, os temas de estudos devem se articular com as 

outras áreas do conhecimento. Assim, o professor deve selecionar os conteúdos do seu plano de 

ensino, buscando o auxílio das Artes, Ciências da Natureza, Linguagem, Matemática e Expressão 

Corporal. A área de Ciências Sociais se propõe a analisar os valores e as práticas cotidianas dos 

povos Guarani e Kaiowá para relacioná-las com os problemas históricos enfrentados pelo grupo 

com a sociedade não-índia nacional e mundial e com outras sociedades indígenas. 
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3. LEGISLAÇÃO BÁSICA 

 
A Constituição Federal de 1988 respalda a legislação nacional, estadual e municipal, no que 

tange ao direito dos povos indígenas de ter uma educação escolar intercultural, específica, 
diferenciada e bilíngüe: 

“Título III- Da Organização do Estado 
Capitulo III- Da Cultura 
Art. 215, item 1- O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-

brasileiras, e de outros grupos participantes no processo civilizatório nacional. 
Capitulo VII- Dos Índios 
Art. 231- são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e 

tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a 
União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.  

Assim, a educação indígena ao ser contemplada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional 9394/96, definiu as responsabilidades do Sistema de Ensino em ofertar e executar a 
educação às comunidades indígenas: 

Art. 78- O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências Federais de fomento a 
cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa, para 
oferta de educação escolar bilíngüe, intercultural aos povos indígenas com os seguintes objetivos: 

 1. 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; 

 2.Garantir aos índios suas comunidades e povos, o acesso às informações, conhecimentos 
técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não-indígenas. 

Art. 79- 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. 

§1º-Os programas serão planejados com a audiência das comunidades indígenas. 
§2º-Os programas a que se referem este artigo incluídos no Plano Nacional de Educação, terão 

os seguintes objetivos: 
- fortalecer as práticas sócio culturais e a língua materna de cada comunidade indígena; 
- manter programas de formação de pessoal especializado, destinado à educação escolar nas 

comunidades indígenas; 
- desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo os conteúdos culturais 

correspondentes às respectivas comunidades; 
- elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado. (BRASIL, 

1996). 

 
Também o Conselho Nacional de Educação, através da Câmara de Educação Básica - CEB, 

aprovou a Resolução n° 03, de 10 de novembro de 1999, que fixa diretrizes nacionais para o 
funcionamento das escolas indígenas e dá outras providências: 

Art. 9 – São definidas, no plano institucional, administrativo e organizacional, as seguintes 
esferas de competência, em regime de colaboração: 

I- À União caberá legislar, em âmbito nacional, sobre as diretrizes e bases da educação nacional 
e, em especial:  

[...] c- apoiar técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimento dos programas de 
educação intercultural das comunidades indígenas, no desenvolvimento de programas integrados 
de ensino e pesquisa, com a participação destas comunidades, para o acompanhamento e a 
avaliação dos respectivos programas; 

d- apoiar técnica e financeiramente os sistemas de ensino na formação de professores indígenas 
e do pessoal técnico especializado; 
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e- criar ou redefinir programas de auxílio ao desenvolvimento da educação, de modo que atenda 
as necessidades escolares indígenas; 

f- orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento de ações na área da formação inicial e 
continuada de professores indígenas; 

g- elaborar e publicar, sistematicamente, material didático específico e diferenciado, destinado 
às escolar indígenas. 

II- aos Estados competirá: 
[...] e- promover a formação inicial e continuada de professores indígenas; 
f- elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado, para uso nas 

escolas indígenas. (BRASIL, 1999). 
 
Destaca-se ainda, o Plano Nacional de Educação – Lei nº 10172 de 09 de janeiro  de 2001, 

que em seus objetivos e metas, definiu: 
1-Atribuir aos Estados a responsabilidade legal pela educação indígena, quer diretamente, quer 

através de delegação de responsabilidades aos seus municípios, sob a coordenação geral e com o 
apoio financeiro do Ministério da Educação. 

[...] 12- Fortalecer e ampliar as linhas de financiamento existentes no Ministério da Educação 
para implementação de programas de educação escolar indígena, a serem executados pelas 
Secretarias Estaduais ou Municipais de Educação, Organização de apoio aos índios, Universidades 
e Organizações ou Associações Indígenas.  

 [...] 15 – Instituir e regulamentar, nos sistemas estaduais de ensino, a profissionalização e o 
reconhecimento público do magistério indígena, com a criação da categoria de professores 
indígenas como carreira específica do magistério... 

 [...] 17 – Formular, em dois anos, um plano para a implementação de programas especiais 
para a formação de professores indígenas em nível superior, através da colaboração das 
universidades e de instituições de nível equivalente. 

 
O Parecer CNE/CP Nº 10/2002 apresenta o pronunciamento do Conselho  Nacional de 

Educação quanto à formação do professor indígena em nível  universitário: 
1)As instituições de ensino superior compreendidas no sistema federal de educação, em especial 

as instituições federais de ensino, devem se comprometer com a meta 17 da Educação Indígena tal 
como posta na lei 10.172/01. 

2)As universidades dos sistemas de ensino e outras instituições de ensino superior credenciadas, 
em especial as mais próximas das populações indígenas, devem se comprometer com as 
necessidades de formação dos professores indígenas em nível universitário.  

3)O projeto pedagógico da formação de professores indígenas em nível superior, apoiado na 
legislação pertinente, deverá considerar as Diretrizes Curriculares Nacionais da Formação Docente 
em nível superior em articulação com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 
com especial atenção para as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Indígena. 

 
A Lei 169, da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo governo brasileiro, 

define os direitos das sociedades indígenas e tribais, principalmente quanto à prerrogativa da 
autonomia e do protagonismo: prevê a participação dos povos indígenas na formulação e na 
execução de programas de educação, o direito de criar suas próprias instituições e meios de 
educação. 

(...) 
 
No âmbito do estado de Mato Grosso do Sul, o Plano Estadual de Educação, em seus 

objetivos e metas (4.3), prevê, dentre outros: 
1. adotar estratégias para a realização de parcerias com universidades públicas e privadas, co-

pedagógico, para cada etnia do Estado de Mato Grosso do Sul, até o ano de 2005. 
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2. implantar cursos de formação aos professores índios, visando atingir 80% de professores 
índios habilitados, até o final da década; 

[ ] 6. elaborar e implantar projetos  para captação de recursos financeiros com vista à aquisição 
de materiais bibliográficos, equipamentos de informática e capacitação de recursos humanos (...); 

[ ] 9. estabelecer estratégias para a garantia de maior vigor na fiscalização e cumprimento da 
legislação de amparo aos povos indígenas; 

[ ] 15. estabelecer parcerias com as universidades para a realização de pesquisas e oferta de 
ações de extensão (...) ; 

16. definir estratégias e estabelecer mecanismos para garantir a participação dos povos 
indígenas em eventos educacionais (...); 

[ ] 18. - envolver as instituições indígenas organizadas nas discussões e encaminhamentos das 
questões inerentes à educação escolar indígena (...); 

19. proporcionar a formação e qualificação de 20% dos profissionais da educação, índios, a 
cada ano, a partir de 2004; 

[ ] 21. desenvolver projetos, elaborados em parceria com as comunidades indígenas, para 
orientar a utilização dos recursos naturais (...). 
 
 

 
4. REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

(Documento em trâmite no Conselho Diretor da FAED) 
 
 

REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO CURSO DE L ICENCIATURA 
INDÍGENA TEKO ARANDU – BLOCO I E BLOCO II 

 
CAPITULO I - DA REGULAMENTAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISI ONADO 

 
Art. 1º O Estágio Supervisionado para o Curso de Licenciatura Indígena Teko Arandu estabelece 
regras gerais sobre as atividades relativas ao Estágio Curricular Supervisionado que serão 
desenvolvidas preferencialmente nas unidades escolares em que os cursistas atuam como docentes. 
 
Art. 2° - O Estágio Supervisionado visa acompanhar a prática pedagógica dos professores 
acadêmicos, buscando a articulação entre a aprendizagem durante as etapas de estudos intensivos – 
Tempo Universidade (TU) e a prática de organização e execução do trabalho pedagógico nas 
escolas indígenas onde lecionam. 
 
Art. 3° - O Estágio Supervisionado visa acompanhar a prática de gestão dos professores 
acadêmicos no que diz respeito à gestão escolar dialogando com a comunidade e sua gestão 
territorial. 
 
Art. 4º As equipes de acompanhamento do Estágio Curricular ajudarão os acadêmicos a fazer uma 
reflexão sobre a sistematização dos trabalhos teórico-práticos desenvolvido na escola e na gestão 
escolar, numa tentativa de constituir uma escola intercultural.  
 

CAPÍTULO II - DA NATUREZA 
 
Art. 5º - Além do registro no Livro de Estágio, pelos acadêmicos das aulas ministradas, do trabalho 
em gestão ou com a comunidade, outra estratégia é o acompanhamento em sala de aula por 
docentes que os orientarão por meio de etnografia das aulas assistidas. 
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Art. 6º - Os profissionais que irão realizar o acompanhamento pedagógico durante a etnografia da 
aula deverão contemplar questões para orientações como: 

1. O interesse e a participação dos seus alunos na aula; 
2. Entendimento dos seus alunos sobre os conteúdos curriculares ministrados; 
3. Relacionamento entre professor/aluno na sala de aula; 
4. Metodologias utilizadas, inclusive discutir com o professor-cursista o exercício de sua prática 

docente e o registro do Livro de Estágio. 
 
Art. 7º - Os acadêmicos estarão realizando as reflexões sobre as atividades de sala de aula nos 
componentes curriculares estudados e debatidos durante as Etapas de Estudos Presenciais (etapas 
longas e curtas) que servirão para problematizar as situações reais e as teorias desenvolvidas na 
universidade, buscando caminhos para o fortalecimento de sua práxis e da educação escolar 
indígena específica, diferenciada e intercultural. 

 
CAPÍTULO III - DOS OBJETIVOS 

 
Art. 8º  São objetivos do Estágio Supervisionado: 

1. Conhecer a realidade educacional na qual se insere o campo de atuação profissional do futuro 
professor. 

2. Desenvolver o exercício efetivo da prática docente e de gestão em escolas indígenas. 
3. Fazer o registro da memória de suas aulas no Livro de Estágio, com a intenção de fazer deste 

instrumento uma formação da prática de auto-avaliação e de auto-formação. 
4. Refletir sua prática pedagógica e sobre o currículo que desenvolve. 
5. Fazer reflexões sobre suas práticas de avaliação da aprendizagem junto aos alunos, seu 

planejamento, a distribuição do tempo e o uso de diferentes espaços de aprendizagem. 
6. Oportunizar situações para que o acadêmico possa relacionar a teoria à prática educacional, 

no atual contexto da territorialidade indígena e sócio-político-econômico geral. 
7. Oportunizar situações para o acadêmico demonstrar iniciativa, decisão e criatividade. 
8. Refletir sobre a prática à luz das teorias estudadas, propiciando o referencial teórico-prático 

necessário para que o futuro professor desenvolva uma postura crítica sobre a educação. 
 
 

CAPÍTULO IV - DA COMISSÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO /FAED (COES) E DA 
COMISSAO DE ESTAGIO SUPERVISIONADO COESTEKO/FAED 

 
Art. 9º - A Comissão de Estágio Supervisionado do Curso de Licenciatura Indígena Teko Arandu 
(COESTEKO) está vinculada à COES/FAED, e tem como objetivo planejar, coordenar e avaliar o 
estágio curricular supervisionado relativo ao curso e será constituída pelos seguintes membros: 

1. Coordenador do Curso de Licenciatura Indígena. 
2. Um professor de cada área de conhecimento (Ciências Sociais, Matemática, Linguagens, 

Ciências da Natureza),. 
3. Um professor que será o presidente da Comissão de Estágio; e  
4. Um professor da Equipe Pedagógica do Curso  
5. Um acadêmico representante do Curso de Licenciatura Indígena Teko Arandu que esteja 

fazendo o Estágio, para acompanhar o fechamento do documento final, pois as decisões sobre 
Estágio, devido às especificidades do curso de licenciatura indígena, serão sempre tomadas 
no coletivo, ou seja, com a presença da maioria dos acadêmicos (50% + 1), quando forem 
realizadas as etapas presenciais. 

 
Art. 10º - Cabe a Comissão de Estágio decidir as problemáticas que surgirem durante o curso 
observando as seguintes atribuições: 
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1. I – Discutir as problemáticas com os professores orientadores do Estágio e tomar decisões 
cabíveis para o bom andamento do Estágio.  

2. II – Estar atenta aos acompanhamentos pedagógicos dos cursistas nas escolas das aldeias; 
3. III - Tomar, no âmbito da sua competência, todas as medidas necessárias ao cumprimento 

efetivo de sua função. 
 
Parágrafo Único - O mandato dos membros da Comissão de Estágio Supervisionado, exceto do 
Coordenador de Curso, deverá ser de um ano letivo, podendo haver recondução por igual período. 

 
CAPÍTULO V - DA PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO DE ESTÁGIO  

 
Art. 11º - A presidência da COESTEKO deverá ser exercida por um professor efetivo da 
Universidade Federal da Grande Dourados e que faça parte da docência do curso. 
 
Art. 12º - Cabe ao presidente da COESTEKO elaborar e desenvolver um plano de trabalho em 
conjunto com a Comissão de Estágio de forma a assegurar os encaminhamentos para o 
cumprimento das seguintes atribuições: 

1. Proporcionar a orientação básica aos alunos sobre o estágio supervisionado (atuação 
pedagógica e registro da prática pedagógica); 

2. Estar atenta ao acompanhamento pedagógico dos cursistas nas escolas das aldeias; 
3. Convocar, sempre que necessário, reuniões com a Comissão de Estágio, com os docentes e 

com os acadêmicos e acadêmicas. 
4. Tomar, no âmbito da sua competência, todas as medidas necessárias ao cumprimento efetivo 

de sua função. 
 

CAPÍTULO VI - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 
 
Art. 13º - O Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Licenciatura Indígena20, componente 
obrigatório do curso, terá uma carga horária de 112 horas de registro, abrangendo o Bloco I 
(Núcleo Comum) contando com mais 60h de aulas teóricas perfazendo um total de 172 horas neste 
Bloco.  
 
Art. 14º - O Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Licenciatura Indígena, componente 
obrigatório do curso, terá uma carga horária de 228 horas de registro, abrangendo o Bloco II 
(Núcleo Específico) perfazendo um total de 400 horas nos dois Blocos.  
 
Art. 15º - As atividades referentes ao Estágio Curricular Supervisionado realizar-se-á no seguinte 
componente curricular: 1.  Estágio Supervisionado.  
 
Parágrafo Único – As práticas pedagógicas serão realizadas no Bloco I, diluídas nos componentes 
curriculares. O Estágio Supervisionado será na Gestão e na Docência, nas 4 habilitações que o 
Curso oferece: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Sociais. Terá uma carga 
horária de 400h, podendo ser distribuídas 148 horas no Bloco I e outras 252 horas no Bloco II, 
conforme Projeto Pedagógico. Quando o acadêmico já é professor e tem sua sala de aula essas 
252h do Bloco II, são divididas por 2, ou seja, somente 50% delas devem ser realizadas, conforme 
legislação. Portanto, nestes dois Blocos somam-se 400 horas. 
 
Art. 16º O Estágio Curricular Supervisionado compreenderá as seguintes atividades: 
                                                 
20 Fazemos uma ressalva que o Estágio para a turma 2006 o uso das horas foram diferenciados sendo: 228 horas 
contando com o registro de sala de aula e as demais práticas pedagógica e mais 60 horas de aulas teóricas perfazendo 
no Bloco I (Núcleo Comum) o total de 288 horas. 
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1. Própria sala de aula – o acadêmico desenvolve suas aulas, previamente planejadas e faz 
registro no “Livro de Estágio”. Carga Horária: opção do aluno     

2. Projetos de pesquisa/ação comunitária – o acadêmico desenvolve seu projeto de pesquisa 
ou de ação com seus próprios alunos, tratando de alguma temática importante para sua 
comunidade. Carga Horária: opção do aluno.     

3. Monitoria – o acadêmico realiza algum tipo de acompanhamento ao trabalho de outros 
professores, em salas de aula de Educação Infantil, Educação Especial, Educação de Jovens 
e Adultos. A modalidade Monitoria é indicada para o acadêmico não tem sua própria sala 
de aula. Carga Horária: opção do aluno.    

4. Docência compartilhada – o acadêmico desenvolve atividades pedagógicas (aula) junto com 
algum professor titular e participa de todo o processo de organização da aula desde o 
planejamento, execução e avaliação. Carga Horária: opção do aluno.   

5. Projetos de ensino – o acadêmico elabora um projeto de ensino e ministra aulas para alunos 
dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, mas que estudam em escolas 
nas cidades. Estes projetos são realizados em algum espaço da aldeia, sendo que a data e 
horário devem ser combinados com os estudantes. Carga Horária: opção do aluno  

6. Mestres Tradicionais – o acadêmico realiza estudos com um ou mais “mestres tradicionais” 
para ouvir, aprender e registrar os ensinamentos orais. O acadêmico deve registrar os 
ensinamentos e fazer uma relação com as atuais práticas pedagógicas e a transposição dos 
saberes da cultura guarani para a interculturalidade.  Carga Horária: até o máximo de 30h e 
mínimo de 25h. 

7. Gestão Escolar – o acadêmico atua na administração e na coordenação da escola, sejam elas 
da rede municipal ou estadual de ensino. Todos os acadêmicos devem cumprir horas de 
estágio na modalidade gestão escolar. Carga Horária: até o máximo de 30 h e mínimo de 
20h.  

 
Parágrafo único: As modalidades escolhidas pelo aluno deverão ser registradas seguindo as 
mesmas orientações para a escrita do “relatório”. 
§ 1º Quando realizado na educação escolar será destinado no mínimo 75% para a docência e no 
máximo 25% para a gestão. 
§ 2º Quando realizado em espaços não escolares, a carga horária será aprovada pela COES. 
 
 

CAPÍTULO VII - DO CAMPO DE ESTÁGIO E O REGISTRO DO LIVRO ESTÁGIO 
 

Art. 16º - O Estágio Curricular Supervisionado terá como campo de estágio as escolas de educação 
básica das redes públicas, preferencialmente os espaços escolares das aldeias, podendo procurar 
outras unidades escolares na cidade, municipal ou estadual quando não houver a modalidade de 
ensino médio, ou outra do interesse do acadêmico em sua aldeia.   
 
Art. 17º - O estágio deverá pautar-se pela relação de cooperação entre a Universidade e as 
Instituições/campos escolares e não-escolares, no caso da licenciatura indígena as Secretarias 
Municipais de Educação, a Secretaria de Estado de Educação e a Comunidades Indígenas estão 
envolvidas. Os acadêmicos indígenas dispõem dos seguintes campos para realizar o Estagio, quais 
sejam:  

1) Escolas indígenas das aldeias 
2) Escolas não indígenas, municipais, de Ensino Fundamental/nas séries finais.  
3) Escolas indígenas e não indígenas, estaduais, de Ensino Médio.     
4) Gestão na escola indígena, de Ensino Fundamental e Médio. 
5) Gestão na escola não indígena, municipal e estadual, de Ensino Fundamental.  
6) Gestão nas Secretarias Municipais de Educação.  
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7) Espaço da aldeia, organizando ‘projetos de ensino’ que envolvam alunos indígenas do 
Ensino Fundamental (últimos anos) e do Ensino Médio que estudam nas escolas da cidade. A 
data, o horário e o local devem ser combinados com todos os envolvidos.  
8) Curso de Ensino Médio, Magistério Ára Verá. Os alunos do Teko Arandu podem estagiar 
desde que seja fora das datas de aulas regulares do Teko Arandu. 
9) Mestres tradicionais, agendar data, horário e local com um ou mais mestres tradicionais para 
receber ensinamentos. O acadêmico deve fazer registro em caderno de campo na Língua 
Guarani e/ou Portuguesa, relacionar esse conhecimento com as práticas escolares e com a 
interculturalidade. 

 
Parágrafo Primeiro: Todas as atividades desenvolvidas nestes campos deverão seguir as 
orientações de registro no Livro de Estágio, assim previstas: 
 

1. Estrutura física da escola: aldeia, nome completo da escola, se é pólo ou extensão, quantas 
salas de aula, quais níveis e modalidades de ensino oferece, se tem biblioteca, se tem sala 
de tecnologia, TV e vídeo, dentre outros detalhamentos. 

2. Plano de aula: a) objetivo geral; b) objetivos específicos; c) conteúdos, d) procedimentos 
metodológicos; e) material necessário; f) qual língua foi usada; g) forma de avaliar. 

3. Relatório: (a) justificativa (os conteúdos trabalhados e o porquê da escolha destes 
conteúdos); (b) procedimentos metodológicos (descrição de cada passo de sua aula. Cole 
em seu caderno produções dos seus alunos, como textos escritos, desenhos); (c) avaliação 
(reflexão do trabalho com seus alunos – seus objetivos foram alcançados ou não; coloque 
suas impressões sobre a aula como as reações dos alunos, os aspectos positivos e negativos 
sobre a aula). 

 
Parágrafo Segundo: As Modalidades que podem ser registradas no “Livro de Estágio”: 

 
1) Sala de aula – é quando o acadêmico desenvolve suas aulas, previamente planejadas e faz 

registro no “Livro de Estágio”.  

2) Projetos de pesquisa/ação comunitária – é quando o acadêmico desenvolve seu projeto de 
pesquisa ou de ação com seus próprios alunos, tratando de alguma temática importante para 
sua comunidade.     

3) Monitoria – é quando o acadêmico realiza algum tipo de acompanhamento ao trabalho de 
outros professores, em salas de aula de Educação Infantil, Educação Especial, Educação de 
Jovens e Adultos. A modalidade Monitoria é indicada para o acadêmico não tem sua própria 
sala de aula.  

4) Docência compartilhada – é quando o acadêmico desenvolve atividades pedagógicas (aula) 
junto com algum professor titular e participa de todo o processo de organização da aula desde 
o planejamento, execução e avaliação.  

5) Projetos de ensino – é quando o acadêmico elabora um projeto de ensino e ministra aulas para 
alunos dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, mas que estudam em 
escolas nas cidades. Estes projetos são realizados em algum espaço da aldeia, sendo que a data 
e horário devem ser combinados com os estudantes.  

6) Mestres Tradicionais – é quando o acadêmico realiza estudos com um ou mais “mestres 
tradicionais” para ouvir, aprender e registrar os ensinamentos orais. O acadêmico deve 
registrar os ensinamentos e fazer uma relação com as atuais práticas pedagógicas e a 
transposição dos saberes da cultura guarani para a interculturalidade.  A carga horária para 
esta modalidade ficou definida como no máximo 30h.  
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7) Gestão Escolar – é quando o acadêmico atua na administração e na coordenação da escola, 
sejam elas da rede municipal ou estadual de ensino. Todos os acadêmicos devem cumprir 
horas de estágio na modalidade gestão escolar.  

Obs: As modalidades escolhidas pelo aluno deverão ser registradas seguindo as mesmas orientações 
para a escrita do “relatório”, citado no item 1. 

 
§ 1º Foi estabelecido pela COESTEKO um prazo limite para a entrega do Livro Estágio. 

1. A realização do estágio pelo acadêmico deve atender as orientações conforme os 
“Documentos 01, 02 e 03”.   

1. O não cumprimento deste prazo acarretará a não conclusão do curso no ano base. E neste 
caso o aluno fica de “dependência” até o cumprimento de toda carga horária e das 
atividades propostas neste componente curricular. 

2. A entrega do “Livro de Estágio” não significa necessariamente a conclusão do curso e sua 
aprovação. O Estágio será considerado cumprido somente quando comprovada a carga 
horária das atividades propostas e o acadêmico ter recebido no mínimo conceito “B” 
(Bom). 

3. Há uma “Ficha de Avaliação de Estágio curricular Supervisionado” que é preenchida pelo 
professor orientador do estágio. Portanto, mantenha sempre contato com o professor 
orientador para esclarecer dúvidas, corrigir possíveis falhas e avaliar de forma antecipada 
as atividades propostas, a fim de não atrasar sua conclusão e aprovação. 

 
CAPÍTULO VIII - DO PROFESSOR ORIENTADOR DE ESTÁGIO E SUAS 

ATRIBUIÇÕES 
 
Art. 26º O acompanhamento do Estágio Curricular Supervisionado deverá ser feito por meio do 
corpo de docentes que atuam no curso. Outros profissionais, como os professores responsáveis 
pelas salas de aula onde o mesmo for realizado; assim como SEMEDs e SED, no caso da gestão 
escolar atuarão indiretamente no acompanhamento do Estagio.     
 
Art. 27º Caberá ao Professor Orientador de Estágio: 

1. Discutir um roteiro com orientação e observação, mantendo assim um equilíbrio nos 
pressupostos metodológicos comuns às quatro grandes áreas de conhecimento habilitadas 
no curso. 

2. Acompanhar o registro das atividades pedagógicas no Livro de Estágio. 
3. Orientar as dificuldades pedagógicas apresentadas mediante registro das atividades no 

Livro de Estágio. 
4. Fazer revisão do número de horas registradas no Livro de Estágio.  

  
 

CAPÍTULO IX - DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ESTÁ GIO 
 
Art. 28º O acompanhamento das atividades realizadas pelo aluno estagiário será de 
responsabilidade do Professor Supervisor de Estágio que procederá à orientação de estágio no 
curso.  
 
Parágrafo Único - O acompanhamento do estágio será realizado durante todo o percurso 
destinado ao Estágio, podendo ser iniciado na III Etapa de Estudos Presenciais do Curso e cada 
orientador deverá manter registros e o controle de participação dos alunos estagiários nessa 
atividade, conforme previsto neste regulamento. 
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Art. 29º Na avaliação será considerada freqüência de 100% e aproveitamento conforme 
estabelecido no Anexo I deste regulamento. 
 
Art. 30º O resultado final da avaliação do estágio será registrado com os termos “aprovado” e 
“reprovado”.  
 

CAPÍTULO X - DO APROVEITAMENTO DE EXPERIÊNCIA 
Art. 31º O aproveitamento da experiência profissional será considerado, conforme Legislação. 
 

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 32º - Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela Comissão de Estágio do Curso de 
Licenciatura Indígena Teko Arandu.   
 
Art. 33º - Este Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Diretor da 
Faculdade de Educação. 

 
 

ANEXO I DO REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO  CURSO DE 
LICENCIATURA INDÍGENA TEKO ARANDU 

 
 

Escala de 
valores 

Conceito Desempenho Conceito 
Final 

9,0 a 10,0 Excelente Alcançou plenamente todos os objetivos Aprovado 
8,0 a 8,9 Muito Bom Atingiu satisfatoriamente os objetivos Aprovado 
7,0 a 7,9 Bom Atingiu os objetivos  Aprovado 
6,0 a 6,9 Regular Atingiu parcialmente os objetivos  Aprovado 
Até 5,9 Insuficiente Não atingiu os objetivos propostos Reprovado 

  
 
 
5. REGULAMENTO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (T CC) 

(Documento em trâmite no Conselho Diretor da FAED) 
 

CAPITULO I 

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Art. 1º - O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) integra o Projeto Pedagógico do Curso de 
Licenciatura Indígena e compreende a pesquisa individual ou em grupos de no máximo 3 pessoas, 
quando se tratar da pesquisa com produção de vídeo e de material didático, em qualquer temática 
vinculada a área específica de formação do acadêmico, sendo realizada sob orientação e 
acompanhamento na forma definida por esse Regulamento, respeitando o Regulamento Geral dos 
Cursos de Graduação da UFGD. Apresenta-se como um momento de reflexão e sistematização em 
que o acadêmico pode aliar os conhecimentos adquiridos às vivências e práticas de sua realidade 
sócio-cultural em uma produção teórica. O TCC é obrigatório para a integralização da carga 
horária da Licenciatura Indígena. 



 

 

120

Parágrafo Único: O TCC deverá ser apresentado na modalidade de material didático, vídeo, 
monografia, memorial descritivo e artigo21. As modalidades vídeo e material didático deverão ser 
acompanhados por um relatório escrito que detalhe os passos do Projeto desenvolvido pelo(s) 
acadêmico(s) juntamente com seu orientador. 

 

Art. 2º. O TCC deverá propiciar aos alunos do Curso de Licenciatura Indígena: 

I- Proporcionar aos acadêmicos indígenas, suas comunidades e povos a recuperação de suas 
memórias históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas e a valorização de suas 
línguas e ciências; 

II-  Pesquisar e registrar o conhecimento tradicional dos grupos familiares, da aldeia e do 
povo Guarani e Kaiowá, valorizando as narrativas históricas para compreender as 
concepções de mundo e o modo de vida do grupo. 

III-  Levantar os principais problemas vividos pela comunidade e saber formular questões, 
buscar informações em diferentes fontes, processar e analisar essas informações no 
sentido de contribuir para a melhoria da qualidade de vida do povo Guarani e Kaiowá. 

IV-  Compreender o lugar do homem e da sua morada no Universo, tal como é concebido na 
cosmologia do povo Guarani e Kaiowá e de outros.  

V- Reconhecer e organizar seu próprio conhecimento sobre o espaço geográfico para 
compreender e atuar sobre ele. 

VI-  Compreender as diferentes maneiras de contar, medir, pôr em ordem e classificar o 
mundo/pré-requisito para o desenvolvimento de atividades administrativas, de proteção 
ambiental e territorial e atenção à saúde. 

VII-  Elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado. 

VIII-  Saberes escolares, com pesquisas a respeito dos processos de ensino e aprendizagem e de 
gestão na educação escolar indígena.   

 
Art. 3º. São componentes obrigatórios do TCC: 

I.   O projeto de pesquisa deverá conter todos os passos previstos nos manuais de pesquisa 
científica (título, resumo, introdução, objetivo geral e objetivos específicos, metodologia 
e recursos, cronograma de execução e referências). 

II.   Relatório Parcial orientado e avaliado pelo orientador. 

III.  Texto final orientado e pré-avaliado pelo orientador. 

 

Art. 4º. O texto final deverá conter no mínimo 10 páginas e padronização estrutural e normativa 
conforme estabelecida pela ABNT e pela Comissão de TCC que o acompanhará através das 
Coordenações de Áreas Específicas. 

 

CAPÍTULO II 

DA COMISSÃO DE TCC E DAS COORDENAÇÕES DE ÁREAS ESPECÍFICAS 

 

                                                 
21 No caso de artigos científicos deve-se inserir no trabalho final a formatação do evento ou revista cientifica onde o 
trabalho será apresentado. 
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Art. 5º. A comissão de TCC, devidamente designada pela Coordenação do Curso de Licenciatura 
Indígena/FAED, está composta por docentes atuantes no referido Curso. Todas as decisões sobre 
TCC serão organizadas por esta Comissão e submetidas à apreciação dos acadêmicos no coletivo, 
composto pela maioria, ou seja, 50% + 1, dos alunos regularmente matriculados, durante as etapas 
presenciais. A referida Comissão estabelecerá um Cronograma Geral para o início, a conclusão, a 
entrega e a apresentação dos textos finais em Seminário de TCC. 

Parágrafo Único. As responsáveis pelas áreas específicas (Ciências Sociais, Ciências da 
Natureza, Matemática e Linguagens) devem intermediar as relações entre 
orientando/orientador desde o momento de definição da orientação; 

 
Art. 6º. Caberá à Comissão de TCC: 

I – apresentar à Coordenação do Curso de Licenciatura Indígena proposta de regulamentação dos 
TCC para submissão ao Conselho Diretor da Faculdade de Educação. 

II –  registrar o cronograma de encontros de orientação, realizados no Tempo Universidade 
realizado nas Comunidades (TU-comunidade) ou durante as Etapas Presenciais do Curso, 
dos acadêmicos, de acordo com os Projetos e acompanhar o desenvolvimento dos mesmos 
através das responsáveis pelas Áreas. 

III – dar amplo conhecimento das normas e dos procedimentos do TCC sob sua responsabilidade 
aos (às) acadêmicos e aos docentes da Licenciatura Indígena. 

IV – organizar, coordenar e controlar a execução do Cronograma de Atividades do TCC que 
implicam em início, desenvolvimento, conclusão, entrega e defesa pública; 

V – apresentar à Coordenação do Curso de Licenciatura Indígena, ao final do Curso, relatório 
final contendo informações sobre os trabalhos desenvolvidos e os resultados obtidos. 

 
Art. 7º. Caberá aos responsáveis pelas Áreas Específicas:  
I – Acompanhar as relações entre orientado e orientador. 
II – receber e repassar à Comissão de TCC os projetos, relatórios parciais e texto final da 

pesquisa. 
III – acompanhar e registrar a freqüência dos acadêmicos nos encontros de orientação para o 

desenvolvimento de seu Projeto de Pesquisa e respectivo Cronograma. 
 

CAPÍTULO III 

DA ORIENTAÇÃO 

Art. 8º. A orientação do trabalho monográfico compete aos docentes vinculados à UFGD, 
podendo-se admitir, mediante apreciação do Conselho Diretor da Faculdade de Educação.  

§ 1º - Todos os docentes pertencentes ao quadro de professores do Curso de Licenciatura 
Indígena, que atuam nas áreas específicas, poderão ser orientadores. 

§ 2º. Cada docente poderá orientar até quatro acadêmicos por turma. Casos excepcionais 
deverão ser analisados pela Comissão de TCC.   

§ 3º. O trabalho de orientação, quando desenvolvido por docente não vinculado à UFGD, 
não será remunerado e não importará em custos para o Curso de Licenciatura 
Indígena, para a Faculdade de Educação ou para a UFGD. 

 § 4º. As atividades de orientação de TCC se constituirão em encargos de ensino dos 
docentes de todas as Faculdades envolvidas com o Curso de Licenciatura e serão 
atribuídas por Portaria da Direção da Faculdade de Educação.  
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Art. 9º. Será permitida uma co-orientação, desde que aceita pelo orientador e pelo acadêmico. O 

co-orientador deverá ser membro atuante como docente em uma das áreas específicas da 

Licenciatura Indígena e deverá ser designado por Portaria da direção da Faculdade de Educação. 

 

Art. 10º. Compete ao orientador: 

I – apresentar termo de aceite do(a) acadêmico(a) como orientando(a), conforme Anexo II; 

II – orientar a elaboração final do projeto de pesquisa do(a) acadêmico(a) e o seu 
desenvolvimento, assim como a elaboração do texto final, a sua apresentação e argüição 
públicas; 

III – acompanhar e avaliar o desempenho e a produção do (a) acadêmico(a) sob sua 
orientação; 

IV – exigir relatório parcial do desenvolvimento do projeto de pesquisa sob a sua 
orientação, encaminhando à Comissão de TCC docente da disciplina “Trabalho de 
Conclusão de Curso”, no prazo fixado, parecer sobre o desempenho do(a) orientando(a) 
utilizando o Anexo IV; 

V – autorizar a apresentação e argüição públicas do trabalho de graduação mediante termo 
de anuência, conforme Anexo VI 

VI – providenciar, juntamente com o (a) orientando(a), a entrega à responsável pela área 
específica o exemplar do texto final para fins de avaliação e, ao término do processo, 
um exemplar da versão final do texto. 

 

CAPITULO IV 

DOS ACADÊMICOS  

Art. 11º - O orientado deverá cumprir, juntamente com o orientador, o cronograma de atividades 
estabelecido no Projeto de TCC e o cronograma de prazos estabelecidos pela Comissão do TCC 
para a entrega da versão final de sua pesquisa. 

Art. 12.  Cabe ao(à) acadêmico(a):  

I – manter seu cadastro atualizado; 

II – escolher o tema do trabalho de conclusão de curso levando em conta as possibilidades 
dos orientadores. 

III – sugerir orientador (a), considerando sua linha de pesquisa. 

III – elaborar o projeto final de estudo ou pesquisa sob orientação, utilizando o Modelo da 
FAED/UFGD.  

IV – freqüentar as reuniões e outras atividades para as quais for convocado(a). 

V – elaborar e submeter à avaliação do(a) orientador(a) relatório parcial das atividades 
desenvolvidas no prazo estabelecido no cronograma de atividades da disciplina 
“Trabalho de Conclusão de Curso”.  

VI – evidenciar nos trabalhos elaborados aproveitamento dos estudos realizados nas 
disciplinas “Fundamentos da Educação e Gestão Escolar”; 

VII - cumprir as normas e prazos fixados neste regulamento, no plano de ensino docente.  
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VIII – requerer ao acadêmico de “TCC” dilatação de prazo anexando uma justificativa, o 
parecer do orientador(a) e documentação do trabalho já elaborado;  

IX – entregar um exemplar do texto final para avaliação e um exemplar da versão final do 
texto, após atender às indicações dos avaliadores e considerar contribuições de 
argüidores, submetendo-a a apreciação final do(a) orientador(a); 

X – apresentar publicamente o seu trabalho monográfico e responder a argüição pública 
mediante anuência escrita do(a) orientador(a). 

 

CAPÍTULO V 

DA AVALIAÇÃO 

Art. 13. O processo avaliativo deverá considerar as seguintes dimensões: 

I – o processo de elaboração do trabalho; 
II – o resultado do processo de elaboração do trabalho; 
III- a apresentação pública do trabalho. 

 

Art. 14. As apresentações públicas dos textos finais serão realizadas no Seminário de TCC. 

§ 1º. O Seminário de TCC será aberto aos acadêmicos e professores vinculados ao curso de 
Licenciatura Indígena.  

§ 2º- O tempo de apresentação oral do acadêmico será no máximo de vinte minutos. 
§ 3º- A finalização da aferição da média final e sua divulgação estarão condicionadas à 

entrega de 2 (dois) exemplares do texto final, mais 2(duas) cópias do material 
produzido, no caso de vídeo e material didático, à Comissão de TCC, com as devidas 
correções indicadas pela banca examinadora. 

§ 4º- A entrega pós-correção se dará um mês após a defesa pública. 

Art. 15. O desempenho do(a) acadêmico(a) e a sua produção textual serão avaliados: 

I – pelo(a) orientador(a). 

II – por avaliadores(as) do texto final. 

 

Art. 16. Os avaliadores do texto final deverão ser indicados pelo(a) orientador(a) e orientado (a), 
com anuência da Comissão.  

 

Art. 17. Compete ao orientador (a): 

I- Avaliar o relatório parcial e apresentar um parecer sobre o desempenho do acadêmico 
pesquisador à responsável pela Área Específica. 

II-  Avaliar previamente o texto final e apresentar um parecer favorável de encaminhamento 
para banca pública. 

III-  Presidir a banca avaliadora do texto final juntamente com mais dois membros. 

IV-  Indicar e convidar os membros avaliadores; 

V- Publicar a data, horário e o local da realização da avaliação de seu orientado em acordo 
com o Cronograma da Comissão de TCC. 
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Art. 18 – Composição da banca avaliadora: 

I - A banca examinadora será composta pelo orientador ou o co-orientador e um professor 
convidado pelo orientador. Na ausência do orientador o Presidente da Banca indicará dois 
professores para examinarem o texto, a apresentação e respectivos suplentes.  

II - Poderão ser membros das bancas os professores vinculados à UFGD, à UCDB e a Equipe 
Interna da Licenciatura Indígena (professores cedidos pela SED e os registrados como 
colaboradores).  

III - A banca examinadora será instituída através de instrução de serviço da Coordenação de 
Curso, após aprovação da Direção da Faculdade de Educação.  

 

Art. 19 - Compete aos avaliadores do texto final: 

I – avaliar os textos finais que lhe forem distribuídos, considerando os objetivos visados pelo 
projeto pedagógico do curso de Licenciatura Indígena.  

II – registrar os resultados da avaliação realizada acompanhados de justificativa, indicações e 
destaques. 

III – devolver no prazo estabelecido os textos finais recebidos para avaliação, acompanhados 
das respectivas fichas avaliativas devidamente preenchidas, datadas e assinadas. 

 

Parágrafo único. Verificada acentuada disparidade entre a primeira e a segunda avaliação 
caberá à Comissão de TCC chamar uma nova banca avaliadora. 

Art. 19. A apresentação pública do texto final será argüida por docentes vinculados ou não à 
UFGD indicados pelo orientador e orientado. 

§ 1º. A apresentação de que trata o caput deverá ocorrer dentro do ano letivo em que se deu a 
avaliação com duração mínima de 15 e máxima de 20 minutos. 

§ 2º. Compete aos avaliadores analisar a apresentação dos resultados do trabalho de conclusão 
de curso e argüir o(a) acadêmico(a) apresentador(a). 

 

Art. 20. O resultado da avaliação será registrado pelo(a) Comissão de TCC. 

Art. 21. A apuração da freqüência nas atividades presenciais far-se-á em conformidade com as 
normas vigentes, conforme cronograma elaborado pelo(a) orientador e o orientado. 

Art. 22. O registro de freqüência para a carga-horária destinada às atividades não-presenciais, no 
componente em que está inserido o TCC, será efetuado mediante apresentação do projeto, no 
primeiro caso, e do projeto e texto final concluídos, no segundo caso. 

Art.23. O acadêmico será considerado aprovado no TCC quando obtiver a avaliação com conceito 
B (bom) da banca examinadora e atender as orientações de correção dos avaliadores sob 
acompanhamento de seu orientador. 

Art. 24. Será considerado dependente o(a) acadêmico(a) que: 

I – deixar de entregar o projeto de estudo elaborado no prazo máximo estabelecido no 
cronograma da Comissão de TCC; 

II – deixar de entregar o trabalho de conclusão de curso concluído no prazo máximo 
estabelecido no cronograma da Comissão de TCC; 

III – deixar de apresentar publicamente, na data fixada, o seu texto final seguido ou não de 
material produzido e ou deixar de responder às questões da banca; 
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IV – incorrer em falta ética na relação com os sujeitos envolvidos na pesquisa, autoria, fontes 
e instituições. 

V – apresentar trabalho inacabado ou fora do formato padrão; 

VI – obtiver resultados da avaliação abaixo do conceito B (bom). 

VII – tiver mais de 25% de faltas na carga-horária destinada a atividades presenciais. 

Parágrafo único. Em caso de reprovação, o(a) acadêmica(o) ficará retido no componente 
que engloba o TCC e deverá cumpri-lo novamente. 

 

Art. 25. O pedido de revisão dos resultados da avaliação deverá ser entregue por escrito à 
Comissão de TCC dentro de no máximo cinco dias úteis após a realização da avaliação. 

Art. 26. A revisão de resultados da avaliação será realizada em conjunto pelo(a) orientador(a) e 
demais membros da banca. 

Art. 27. Não satisfeito, em grau de recurso, o(a) acadêmico(a) deverá., em até cinco dias úteis, 
dirigir requerimento de nova revisão à Coordenação de Curso da Licenciatura Indígena que 
encaminhará o pedido à Direção da Faculdade de Educação, que procederá conforme dispõe o 
Regulamento Geral dos Cursos de Graduação. 

                           

CAPÍTULO IV 

DOS PRAZOS 

Art. 28 - O orientado e seu orientador deverão cumprir os seguintes prazos: 

I. O Projeto de Pesquisa e o Termo de Aceite do Orientador deverão ser entregues à Comissão 
de TCC uma etapa após aquela em que se deu a distribuição de orientados e orientadores.  

II. O relatório parcial da pesquisa deverá ser entregue ao orientador, pelo orientando, 4 
(quatro) meses após o seu início, devidamente datado e assinado.  

III. O texto final da pesquisa deverá ser entregue à Comissão de TCC pelo acadêmico aos 120 
(cento e vinte) dias anteriores à integralização de seu curso. 

IV. O TCC será entregue formalmente a Comissão em 4 (quatro) vias digitadas e 
encadernadas com espiral. 

V. Após avaliação da banca o acadêmico terá o prazo máximo de 1 (um) mês para as 
correções sugeridas pelos avaliadores. Os acadêmicos que não atenderem ao prazo 
estabelecido serão automaticamente considerados em dependência na atividade TCC 
ficando retidos até que as exigências do respectivo componente sejam atendidas. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA PESQUISA 

 

Art. 29 - As cópias do texto final, acompanhados ou não de material produzido serão destinadas ao 

acervo da Licenciatura Indígena (sala da Coordenação de Curso) e a Biblioteca da UFGD. 

Art. 30 - Os casos omissos nesse regimento serão resolvidos pelo Conselho Diretor da Faculdade 

de Educação. 
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06. REGULAMENTO ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

(Documento em trâmite no Conselho Diretor da FAED) 
 

 
REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO DE 

LICENCIATURA INDÍGENA  

 
CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1 °°°° Este regulamento normatiza as Atividades Complementares, que compõem a estrutura 
curricular do Curso de Licenciatura Indígena da Faculdade de Educação da Universidade Federal 
da Grande Dourados/UFGD, cujo cumprimento é requisito indispensável à conclusão do curso e 
colação de grau. 

 
CAPITULO II - DAS ATIVIDADES TEÓRICO-PRÁTICAS DE AP ROFUNDAMENTO 

 
Art. 2 °°°° As Atividades Complementares visam complementar a formação pessoal, profissional e 
cidadã do(a) aluno(a) estimulando a sua participação, ao longo do curso, em atividades de caráter 
sócio-educativo, cultural, artístico, científico, acadêmico, técnico e tecnológico. 
 
Art. 3 °°°° As Atividades Complementares, atendendo às diretrizes do Projeto Pedagógico do curso, 
compreendem: 
I.   vivências em pesquisa institucionalizada; 
II. vivências em ensino na forma de monitoria, tutoria, projetos e estágios extracurriculares não-
remunerados em instituições educacionais conveniadas e nas aldeias; 
III. realização de cursos, mini-cursos, oficinas, como participante, organizador ou ministrante; 
IV. estudos de enriquecimento curricular realizados em instituição credenciada e nas aldeias; 
V. participação em eventos científicos, acadêmicos, culturais e profissionais com e sem 
apresentação de trabalhos; 
VI. vivências em extensão universitária; 
VII. representação discente em entidade estudantil, em conselhos, em comissões interinstitucionais 
e em reuniões preparatórias das etapas do curso de licenciatura indígena; 
 
Parágrafo Único. Todas as atividades constantes deste artigo devem ser comprovadas pelo(a) 
aluno(a) através de certificados e atestados. 
 
Art. 4 °°°° As Atividades complementares possuem carga horária de 200 (duzentas) horas, que devem 
ser realizadas durante o período estabelecido para a integralização do curso. 

 
Parágrafo Único. O aluno deverá realizar ao menos três das atividades enumeradas no artigo 
terceiro desse regulamento, sendo que a carga horária válida como Atividade Complementar será 
decidida pela Comissão de Atividades Complementares, sendo no máximo 60% do total de horas 
em cada atividade. 

 
CAPÍTULO III - DA GESTÃO E SUPERVISÃO DAS ATIVIDADE S 

COMPLEMENTARES 
 

Art. 5 A responsabilidade pela supervisão do cumprimento das atividades complementares deve 
ser de uma Comissão formada por no máximo três pessoas que compõem a equipe do Curso de 
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Licenciatura Indígena, sendo coordenada por um(a) professor(a) do Curso de Licenciatura Indígena 
devidamente homologado pela Direção da FAED.  
 
Art. 6. Cabe à Comissão de Atividades Complementares: 
 
I. apresentar uma lista com eventos previamente selecionados para os acadêmicos se orientarem; 
II.  dialogar com os acadêmicos analisando a pertinência dos eventos específicos, não listados, mas 

que ocorreram nas respectivas aldeias 
II. divulgar eventos, cursos e demais oportunidades de realização de Atividades Complementares; 
III. receber e encaminhar à Secretaria de Graduação da FAED, a “Ficha de Atividades 

Complementares” de cada aluno, preenchida com as devidas cargas horárias e com documentos 
comprobatórios.   

 
Art. 7. Cabe ao (à) Coordenador(a) da Comissão de Atividades Complementares: 
 
I – criar um documento para validar a participação de acadêmicos indígenas em atividades 
realizadas nas Terras Indígenas (TIs) que não tenham comprovação oficial, computando horas para 
as atividades complementares, com anuência do Movimento de Professores Indígenas Guarani e 
Kaiowá..    

I- calcular e computar a carga-horária das atividades realizadas pelo aluno no decorrer do 
curso; 

II-  organizar, com ajuda da Secretaria de Graduação da FAED, o dossiê contendo registro da 
carga-horária computada para cada aluno com a respectiva documentação comprobatória; 

III-  encaminhar à Coordenação do Curso os dossiês individuais de cada acadêmico (a); 
 
Art. 8. Cabe à Coordenação do Curso de Licenciatura Indígena: 
 
I. homologar as Atividades Complementares que forem devidamente comprovadas pelo aluno até o 

final do primeiro semestre do último ano do curso; 
II. resolver os casos omissos neste regulamento e interpretar seus dispositivos; 
III. tomar, em primeira instância, todas as demais decisões e medidas necessárias ao efetivo 

cumprimento das disposições regulamentares, ressalvadas as competências específicas 
estabelecidas na legislação da UFGD. 

 
CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 
Art. 9. Alterações neste regulamento poderão ser propostas por docentes e discentes à 
Coordenadoria do Curso de Licenciatura Indígena que, após estudo da pertinência, as submeterá à 
aprovação do Conselho Diretor da Faculdade de educação. 
 
Parágrafo Único. Qualquer alteração neste regulamento só terá efeito se for realizada até 30 (trinta) 
dias úteis após o início do ano letivo. 
 
 Art. 10. Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação. 
 


