
SESu / Departamento de Política da Educação Superior

SECAD / Departamento de Educação para a Diversidade e Cidadania

Data: 30 de novembro, 01 e 02 de dezembro de 2006

Local: Auditório da Reitoria da Universidade de Brasília

Objetivo Geral

               Construir e sistematizar para o debate, avaliação e consolidação das políticas de educação superior 

indígena implementadas pelo Ministério da Educação, os resultados alcançados, os avanços e os desafios na 

construção de uma política pública de educação superior indígena, especialmente, a formação de professores 

indígenas em cursos de licenciatura intercultural.

Objetivos Específicos

Realizar um balanço, pontos positivos e negativos, dos cursos de licenciatura em andamento nas
   universidades estaduais e federais;

Gerar subsídios para o próximo Edital do PROLIND;

Subsidiar o CNE na elaboração das Diretrizes Curriculares das Licenciaturas Interculturais;

Construir Indicadores para a Avaliação das Licenciaturas Interculturais;

Gerar documentos que sirvam ao incremento e aprimoramento das políticas públicas de educação 
superior para os povos indígenas;

Avaliar as iniciativas de apoio à permanência de estudantes indígenas em cursos universitários, 
no âmbito do ProLind, e gerar documentos que sirvam ao incremento e aprimoramento dessas 
políticas.

Organização

Exposição das experiências em curso,  seguidas de debates com plenário;

Quatro Grupos de Trabalho para aprofundamento dos temas;

Plenária Final para conclusões e encaminhamentos.

Seminário Nacional de Avaliação do Programa de 

Formação Superior e Licenciaturas Indígenas  

PROLIND



Proposta de Programa

1º Dia

2º Dia

08:30 - 09:00  Credenciamento dos participantes e inscrição nos grupos de trabalho 

09:00 - 10:00  ABERTURA  
 
Composição da Mesa: UnB, SESu, SECAD, ABA, FUNAI, CONSED, UNESCO 
 

10:00 - 10:30  Intervalo para café 

10:30 - 12:00  Cursos de Licenciatura Intercultural em Universidades Federais: principais 
avanços e desafios 
 
Coordenador da Mesa: SESu 
Composição da Mesa: UFRR e UFMG  
Debatedora: Renata Bondim  

12:00 – 14:00 Intervalo para almoço 

14:00 - 15:30  Cursos de Licenciatura Intercultural em Universidades Estaduais: principais 
avanços e desafios 
 
Coordenador da Mesa: SECAD 
Composição da Mesa: UNEMAT e UEA  
Debatedora: Nietta Lindenberg Monte 

15;30 - 16:00  Intervalo para café 

16:00 - 18:00  Reunião dos Grupos de Trabalho 

18:00 – 19:30 Trabalho da equipe de Sistematização dos Registros 

 

08:00-10:00 Processo de mobilização e discussão das propostas de implantação dos 
Cursos de Licenciatura Intercultural: ProLind Eixo 2  
 
Coordenador da Mesa: UNESCO 
Composição da Mesa: UFCG, UFAM, UNEB e UEL  
Debaterdor: Gersem dos Santos Luciano  

10:00 - 10:30  Intervalo para café 

10:30 - 12:30  Experiências de apoio à permanência de estudantes indígenas em cursos 
universitários: ProLind Eixo 3 

 
Coordenador da Mesa: CNEEI 
Composição da Mesa: UFT, UFBA, UEMS e Unioeste  
Debatedor: Antônio Carlos de Souza Lima 

12:30 – 14:00 Intervalo para almoço 

14:00 - 17:00  Reunião dos Grupos de Trabalho 

17:00 - 18:00 Intervalo para café 

18:00 - 19:30  Trabalho da equipe de Sistematização dos Registros 

 



Diretrizes para consolidação de uma política de formação superior  indígena em cursos de licenciatura 
intercultural:

1º Dia

" Inserção da temática indígena na Universidade: pesquisa e extensão universitária;

" Relação das licenciaturas interculturais com os sistemas de ensino: impacto das licenciaturas na   
qualidade da educação escolar indígena oferecida nos estados

" Participação indígena e controle social;

2º Dia

" Institucionalidade e enraizamento na Universidade;

Sustentabilidade financeira dos cursos de licenciatura interculturais.

Indicadores para os processos de avaliação dos cursos de licenciatura interculturais;

" Subsídios para o processo de reconhecimento dos cursos de  licenciatura interculturais;

"

"

3º Dia

Proposta de Programa

08:00-10:00 Apresentação e debate dos relatórios dos grupos e propostas para 
documento final.  

10:00 - 10:30  Intervalo para café 

10:30 - 12:30  Apresentação e debate dos relatórios dos grupos e propostas para 
documento final. 
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Roteiro Temático para Grupos de Trabalho
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