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01 SUBSÍDIOS PRELIMINARES - CONTEXTUALIZAÇÃO 
  A Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica (LII) integra a 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que tem sua sede em Florianópolis, capital 

do estado de Santa Catarina. A UFSC tem como objetivo de promover o ensino, a pesquisa e 

a extensão através de uma Universidade pública e gratuita.  

A Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica (LII) é ofertada para 

atender à demanda de formação de professores/as indígenas Guarani, Kaingang e Laklãnõ-

Xokleng, povos indígenas que vivem na parte meridional do Bioma Mata Atlântica. Trata-

se, portanto, de um curso exclusivo para indígenas. 

Os Guarani compõem, em toda a sua diversidade, a população indígena mais 

numerosa no Brasil. Vivem em centenas de aldeias no Brasil (sobretudo nas regiões sul e 

sudeste), Argentina, Paraguai e Bolívia, com presença histórica e recente também no 

Uruguai. Suas línguas estão classificadas como pertencentes ao tronco linguístico Tupi, mais 

especificamente no contexto da família linguística Tupi-Guarani. 

Os Kaingang perfazem atualmente um dos cinco povos indígenas mais populosos no 

Brasil. Ocupam dezenas de acampamentos/aldeias/terras indígenas situadas nos estados de 

SP, PR, SC e RS. Sua língua, ressalvadas especificidades internas, compõe a família 

linguística Jê meridional. 

Os Laklãnõ-Xokleng, população que também integra a família linguística Jê 

meridional, vivem atualmente no estado de Santa Catarina. Têm se mobilizado no sentido de 

ressaltar o etnônimo Laklãnõ em conjunção com o Xokleng. Esta posição se consubstancia: 

a) na defesa dos/as então estudantes quando das etapas Tempo Universidade do curso 

Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica – primeira turma; b) no acento 

dado por lideranças da Terra Indígena Laklãnõ; c) no artigo de Langdon & Wiik (2009); d) 

no apontamento como autodenominação em http://pib.socioambiental.org/pt/povo/xokleng e 

f) na indicação como língua na dissertação de Nanblá Gakran (2005), intitulada Aspectos 

morfossintáticos da língua laklãnõ (Xokleng) “Jê”. 

A LII visa habilitar numa perspectiva intercultural e interdisciplinar direcionada aos 

anos finais do Ensino Fundamental e ao Ensino Médio de escolas indígenas, possibilitando 

igualmente o desenvolvimento de atividades para além da esfera escolar, com atuação em 

projetos, pesquisas e atividades ligadas diretamente às suas comunidades. Desenvolvida com 
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base na Pedagogia da Alternância, compõe-se dos tempos Universidade e Comunidade. 

Em 2010 foram abertas 120 vagas para a composição da primeira turma, preenchidas 

em sua totalidade e distribuídas de forma equivalente entre os três povos (40 para cada povo). 

Em 2016 foram ofertadas 45 vagas, igualmente preenchidas em sua totalidade e distribuídas 

de forma análoga entre os três povos (15 para cada povo). 

Trata-se de curso regular, institucionalizado, reconhecido no Brasil, inspirador para 

outras Licenciaturas Indígenas. Ainda que sem entradas anuais até o momento, consiste em 

uma graduação bem-sucedida, considerados dados como:  

a) o tempo transcorrido entre o início da primeira turma (fevereiro de 2011) e a formatura 

(abril de 2015); o ingresso da segunda turma (março de 2016) e sua colação de grau, em 

junho de 2020;  

b) a baixa evasão de estudantes entre a gama de licenciaturas na UFSC, ou seja, por apresentar 

uma das melhores porcentagens na relação quantitativa de calouros/as – egressos/as nos 

cursos de licenciatura nesta IFES;  

c) a função e desempenho dos/das egressos/as da primeira turma;  

d) o incremento de línguas originárias no sul do Brasil – guarani, kaingang e laklãnõ-xokleng;  

e) o acento territorial, educacional e de saúde dos povos Guarani, Kaingang e Laklãnõ-

Xokleng que vivem em múltiplas terras indígenas no Estado de Santa Catarina e para além 

dele, amplos territórios de ocupação tradicional, na consolidação de histórias de longa 

duração;  

f) a nota 4,01 exarada quando da avaliação na plataforma e-MEC em 2014, entre outros 

fatores. 

A UFSC (1982, p. 2) no Art. 3º de seu estatuto2 apresenta como finalidade-missão:  

[...] produzir, sistematizar e socializar o saber filosófico, científico, artístico 
e tecnológico, ampliando e aprofundando a formação do ser humano para 
o exercício profissional, a reflexão crítica, a solidariedade nacional e 
internacional, na perspectiva da construção de uma sociedade justa e 
democrática e na defesa da qualidade da vida. 

 
1 A avaliação dos cursos de graduação é efetivada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira, do MEC (INEP/MEC), com atribuição de nota máxima 5,0. 
2 UFSC. Estatuto da Universidade Federal de Santa Catarina. Conselho Universitário. Resolução nº 065/78. 
Ministério de Estado da Educação e Cultura. Portaria nº 56, de 1º de fevereiro de 1982.  
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/208159/ESTATUTO_UFSC_atualizado%20mar%c3%
a7o%202020.pdf?sequence=1&isAllowed=y 



 

9 
 

 

Como visão afirma-se como “uma universidade de excelência e inclusiva” (UFSC, 

2020)3. O curso LII reforça decisivamente tanto a finalidade-missão quanto a visão da UFSC 

e conta com o comprometimento de gestões centrais desde 2007, ao serem iniciados os 

trabalhos em equipe para a educação superior indígena específica de formação de 

professores/as indígenas. Como já expressado publicamente em evento do curso, “A UFSC 

com a Licenciatura Indígena não é mais a mesma. É melhor.”  

De acordo com o IBGE, a população indígena no Brasil soma 896.917 pessoas. Nos 

três estados do sul do Brasil (PR, SC e RS) a população está estimada em 74.945 (IBGE, 

2010)4. O censo levantou a existência de 108 escolas indígenas, com 9.670 estudantes (dados 

aproximados) na Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de 

Jovens e Adultos. O número de alunos/as e professores/as indígenas é crescente no país e 

nesse contexto a formação no ensino superior se mostra irrefutável e irrevogável. Conforme 

dados obtidos junto às Secretarias de Educação dos Estados Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul, para 2020 temos:  

 

Figura 1 – Quantitativo de escolas, estudantes e professores/as indígenas na Região Sul 
 

 
Rio Grande do Sul 

 

 
Santa Catarina 

 
Paraná 

N° de escolas: 90 N° de escolas: 39 N° de escolas: 39 
N° de alunos: 6.730 N° de alunos: 3.000 N° de alunos: 5.000 
N° de professores 
indígenas: 400 

N° de professores 
indígenas:  
224 

N° de professores 
indígenas: 
316 

N° de professores indígenas 
com formação superior 
completa: 160 
 

N° de professores indígenas 
com formação superior 
completa: 72 

N° de professores indígenas 
com formação superior 
completa: 93 

(Dados aproximados, conforme as Secretarias de Educação dos Estados do Sul. Ano de consulta: 
2020). 

Dos cerca de 940 professores/as indígenas em exercício, aproximados 325 deles/as 

possuem ensino superior compatível com a função que exercem, os/as demais, conforme 

 
3 Ver https://estrutura.ufsc.br/missao/. Acesso em 19.12.19. 
4 De acordo com a página https://indigenas.ibge.gov.br/images/indigenas/estudos/indigena_censo2010.pdf. 
Acesso em 17.04.20. 
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justificam as Secretarias de Educação dos Estados do Sul (SEDs), exercem a função como 

professores/as não habilitados/as. Ainda, segundo as SEDs (2020), são cerca de 1.600 

professores/as indígenas e não indígenas trabalhando nas escolas indígenas. E, no que diz 

respeito ao Ensino Médio dentro das Terras Indígenas, 90% dos professores/as que atuam nas 

escolas, não são indígenas. Além desses dados, as SEDs sinalizam para o déficit de 

professores/as indígenas habilitados/as que, para atender as demandas das escolas indígenas 

em todos os anos do ensino básico, necessitaria de no mínimo 3.000 professores/as indígenas 

para entender os mais de 14.700 alunos/as nos diferentes anos da educação básica.   

Considerando este contexto e a temporalidade da segunda turma do curso 

Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica (LII), com entrada na UFSC em 

abril de 2016 e formatura marcada para o dia 03 de abril de 20205, ocorreu a criação do GT 

LII, transdisciplinar e interinstitucional, pelo Gabinete da Reitoria, via Portaria n. 

530/2019/GR, de 14 de março de 2019, com o intuito de “Instituir grupo técnico para elaborar 

proposta de continuidade de oferta do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da 

Mata Atlântica na Universidade Federal de Santa Catarina.”6 Posteriormente adveio a edição 

da segunda portaria do GT LII - Portaria n. 1.368/2019/GR, de 26 de junho de 2019, com o 

enunciado: “Designar, a partir de 24 de junho de 2019, Josué Carvalho, professor do 

magistério superior do Departamento de História, para exercer a função de coordenador do 

grupo técnico para elaborar proposta de continuidade de oferta do Curso de Licenciatura 

Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica na Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC), instituído pela Portaria n. 530/2019/GR, de 14 de março de 2019.”7 Deu-se, assim, 

a organização, articulação e exercício para a coleta, sistematização e análise de subsídios que 

embasam o rumo para a terceira turma e turmas subsequentes nesta Instituição Federal de 

Ensino Superior (IFES). 

A composição do GT LII ficou assim delineada:  

- UFSC: Departamentos de História, Antropologia, Metodologia de Ensino, Ecologia e 

Zoologia; Coordenadoria Especial de Museologia; e Museu de Arqueologia e Etnologia 

(MArquE); 

 
5 Formatura suspensa, a exemplo dos demais cursos de graduação da UFSC, em razão das medidas de 
isolamento/distanciamento social necessárias à pandemia causada pelo novo coronavírus - COVID-19. 
6 Os nomes dos componentes do Grupo de Trabalho foram encaminhados pela coordenação do curso ao 
Gabinete da Reitoria nos meses de janeiro e fevereiro de 2019. Sua primeira coordenação ficou a cargo de Maria 
Dorothea Post Darella.  
7 A solicitação de nova portaria ao GR, visando substituição da coordenação e inclusão de integrantes, ocorreu 
em maio de 2019. 
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- UFSC: Representantes discentes e docentes da LII; 

- Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina;  

- FUNAI; e 

- Comissão de Apoio aos Povos Indígenas. 

Contribuição fundamental foi acrescida com a participação do projeto intitulado 

Direitos Humanos, Antropologia, Educação: Experiências de Formação em Gênero e 

Diversidades8, na pessoa de Clarissa Rocha de Melo, pesquisadora e pós-doutoranda em 

Antropologia Social da UFSC, com pesquisa que subsidiou dados incluídos pelo GT LII, 

explanados em Melo (2020)9. 

Dada a atualidade e centralidade da atuação do GT LII, cujas propostas foram 

apresentadas em 02 de dezembro de 2019, na Sala dos Conselhos, com a presença do 

Magnífico Reitor Prof. Ubaldo C. Balthazar, Pró-reitores, chefes de departamentos, 

lideranças indígenas, egressos, estudantes da LII, equipe de coordenação do curso e 

componentes do GT LII. A partir desse evento as propostas foram retrabalhadas pelo GT LII, 

visando encaminhamentos e a consolidação da terceira turma em 2021.1 que encampa as 

necessidades e anseios das escolas guarani, kaingang e laklãnõ-xokleng da região sul 

brasileira, a exemplificar realidades advindas da educação escolar indígena no sul do Bioma 

Mata Atlântica e a sua efetividade na UFSC. O documento final do GT LII10 foi apresentado 

ao GR em reunião datada de 11 de março de 2020 e nele a atuação sintetizada do GT LII está 

registrada em forma de Cronologia. 

Representantes discentes Guarani, Kaingang e Laklãnõ-Xokleng participaram de 

reuniões e discussões na UFSC, contudo, o GT LII espraiou essa “escuta” em 27 terras 

indígenas nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, oportunidades nas quais 

ocorreu a participação de lideranças, egressos, acadêmicos/as da LII e representantes das 

comunidades educativas. Esses encontros foram substanciais para o fortalecimento da tarefa 

do GT LII: o apontamento de aspectos assertivos à continuidade e formato do curso. Deles 

emanaram cartas de apoio de lideranças e comunidades à LII. As viagens de campo se 

somaram às reuniões na UFSC e demais iniciativas, explanadas na apresentação ocorrida no 

 
8 Ancorado no PPGAS/CFH/UFSC, via NEPI e NIGS. 
9 Esses dados foram obtidos durante o pós-doutorado (2019-2020) de Clarissa Rocha de Melo e serão 
publicados no formato de artigos em 2020. 
10 Título: Relatório Final do Grupo de Trabalho da Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata 
Atlântica (GT LII). Portaria n. 530/2019/GR, de 14 de março de 2019. Portaria n. 1.368/2019/GR, de 26 de 
junho de 2019. 
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dia 02 de dezembro de 2019. 

Em síntese, o GT LII efetivou e/ou associou: 

- Mais de 20 reuniões de trabalho na UFSC (GT LII, comissão de sistematização e redação, 

apresentação ao Colegiado do curso - março de 2019 a março de 2020, com elaboração de 

memórias (disponíveis na secretaria da LII). 

- 17 visitas (diálogos, debates e consultas) em Terras Indígenas/aldeias/escolas guarani, 

kaingang e laklãnõ-xokleng situadas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, somando 

um total de 17 reuniões com participação de aproximadamente 92 lideranças indígenas de 27 

terras indígenas, obtendo cartas de apoio de lideranças e comunidades. As atas de todas as 

reuniões nas TIs igualmente estão disponíveis na secretaria da LII. 

- Atividade acadêmico-científico-cultural (AACC)11 denominada Políticas Públicas em 

Foco: Conversa com Egressos da Licenciatura Indígena da UFSC. 

- Reunião na Procuradoria da República em Santa Catarina (Ministério Público Federal) - 

parceria histórica do curso LII desde 2010. 

- Presença na apresentação da proposta Por uma Licenciatura Indígena no Estado de São 

Paulo, no Ministério Público Federal em São Paulo, cabendo o registro que a LII UFSC 

serviu de inspiração para essa proposição e para outras LIIs no país.  

- Cartas de apoio de departamentos e centros acadêmicos da UFSC. 

- Posições e propostas colhidas quando da apresentação de arquivo PowerPoint à Reitoria da 

UFSC, em data de 02 de dezembro de 2019. 

- Reunião com o Secretário de Obras, Manutenção e Ambiente (SEOMA), da UFSC, 

engenheiro Paulo Roberto Pinto da Luz, em reunião realizada em data de 04 de dezembro de 

2019, no que diz respeito à solicitação de reforma dos alojamentos denominados Grêmio e 

Deseg, apontada como importantíssima na apresentação na Sala de Conselhos.12 

 
11 As atividades acadêmico-científico-culturais são construídas pela equipe de coordenação em conjunto com 
acadêmicos e lideranças das comunidades, bem como com organizações indígenas. Os espaços de participação 
das comunidades e lideranças indígenas são múltiplos e permitem que seja contemplada uma variedade de 
aspectos coerentes com as necessidades e expectativas das comunidades. Nessa perspectiva o curso torna-se 
um curso com indígena, diferentemente de um curso para indígena. Essas atividades, numa variedade de 
proposições (seminários, exibições de filmes e debates, mesas redondas, viagens de campo, exposições, 
palestras etc.), têm por finalidade oferecer aos acadêmicos indígenas oportunidades de enriquecimento 
curricular. Visam contribuir para a formação discente de maneira integral, oferecendo aos discentes ambientes 
culturalmente ricos e diversos, voltados para discussão de temas complementares e relacionados ao eixo 
integrador do curso. 
12 Encaminhadas em referência às páginas eletrônicas:  
http://dpae.seoma.ufsc.br/files/2013/07/IN-001_2019-Procedimentos-para-solicita%C3%A7%C3%A3o-de-
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- Reunião com o Reitor e Pró-reitores para apresentação e entrega do Relatório final do GT 

LII, em 11 de março de 2020. 

 As análises e avaliações do GT LII com e junto a lideranças e comunidades escolares 

indígenas na atual conjuntura, levaram à proposta para início em 2021.1, apresentada à UFSC 

nas datas de 02.12.2019 e 11.03.2020, conforme exposto a seguir. 

Figura 2 -  Tabela síntese da proposta apresentada pelo GT LII para a terceira turma da LII 
em dezembro de 2019 

 

 
Eixo Integrador 

 
Terminalidades13 

 
Habilitação 

 
Matriz Curricular 

Territórios e 
Conhecimentos 

Indígenas no Bioma 
Mata Atlântica 

 

Linguagens e suas 
Tecnologias: Artes, 

Educação Física, Língua 
Indígena e Língua 

Portuguesa 
 

Ciências Humanas, 
Ciências Sociais e 

Aplicadas: Filosofia, 
Geografia, História e 

Sociologia 

Anos finais do 
Ensino 

Fundamental e 
Ensino Médio 

Acréscimo das 
disciplinas Língua 
Indígena e Língua 

Portuguesa no quinto 
semestre 

Início 
Duração Financiamento Bolsa 

Permanência Vagas Entrada 

2021.1 
4 anos e meio 

 
UFSC 

 
MEC 

 
45 

 
Bianual 

 
  

A proposta considera as potencialidades da LII (Linguagens, Humanidades e 

Conhecimento Ambiental) trabalhadas de forma integrada e transversal, assim como a 

regularidade de entrada ao curso. A inclusão de formação em Ciências Exatas e em 

Matemática, solicitada por algumas comunidades indígenas, será retomada posteriormente, 

passando a ser foco de novos trabalhos da LII. As vagas, totalizando 45, como apontado 

acima, serão destinadas equitativamente aos três povos indígenas - 15 para cada, com 

 
projetos-de-novas-edifica%C3%A7%C3%B5es-amplia%C3%A7oes-e-reformas.pdf e, 
http://dpae.seoma.ufsc.br/como-solicitar-um-projeto/ - relativo a Projetos de Arquitetura e Engenharia para 
Novas Edificações, Ampliações e Reformas no âmbito da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. 
13 Considerada a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Disponível em 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/historico/BNCC_EnsinoMedio_embaixa_site_110518.pdf. 
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distribuição por proporcionalidade de candidatos aprovados no vestibular específico, em caso 

de vacância relacionada a outros povos. 

Cabe destacar, no transcorrer das semanas de março e abril deste ano, o exercício 

continuado de estudo e avaliação do Relatório do GT LII, que agrega a Matriz Curricular, 

por parte da equipe de coordenação da LII, do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e do 

Colegiado da LII, visando a consolidação e qualificação do curso, bem como a regularidade 

de entrada de turmas LII. Nessa atual conjuntura sopesaram-se os preocupantes e 

excepcionais elementos e subsídios referentes ao cenário mundial e nacional frente à 

COVID-19, com consequências ainda inimagináveis no que tange inclusive à Lei 

Orçamentária Anual (LOA) e, em decorrência, o orçamento do MEC para as Universidades 

doravante. Tal panorama levou à alteração dos itens Matriz Curricular, Duração e Entrada 

abaixo configurada, validada para este PPC da LII – terceira turma – 2021.1-2024.2, como 

apresentado abaixo.  

Figura 3 -  Tabela síntese da proposta final para a terceira turma da LII  

 

 
Eixo Integrador 

 
Terminalidades 

 
Habilitação 

 
Matriz Curricular 

Territórios e 
Conhecimentos 

Indígenas no 
Bioma Mata 

Atlântica 
 

Linguagens e suas 
Tecnologias: Artes, 

Educação Física, Língua 
Indígena e Língua 

Portuguesa 
 

Ciências Humanas, 
Ciências Sociais e 

Aplicadas: Filosofia, 
Geografia, História e 

Sociologia 

Anos finais do 
Ensino 

Fundamental e 
Ensino Médio 

Línguas Indígenas 
serão, para além de 
quatro semestres, 
trabalhadas como 

Extensão. 
Língua Português-

Brasileira será 
desenvolvida, para 

além de dois 
semestres, na 

disciplina Projetos 
de Pesquisa e 

Atuação. 

Início 
Duração 

 
Financiamento Bolsa 

Permanência Vagas Entrada 

2021.1 
4 anos 

 
UFSC 

 
MEC 

 
45 

 
Quadrienal 
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Desta maneira, a coordenação da LII finalizou o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) 

para o  devido trâmite institucional, requerendo análise e parecer dos devidos departamentos 

de ensino, do Conselho de Unidade do CFH e demais órgãos atinentes na UFSC,  para 

apreciação e aprovação da Câmara de Graduação (Prograd/UFSC) e finalmente 

cadastramento da devida Portaria Curricular no sistema CAGR14, visando a abertura de nova 

turma em 2021.1, precedida de vestibular específico com conhecimentos gerais em língua 

portuguesa e redação em línguas indígenas, a cargo da Coperve/Prograd, como efetivado em 

2010 e 2016.  

O curso LII visa atender e garantir a formação superior específica, diferenciada, 

intercultural, multilíngue e comunitária, de acordo com os princípios na legislação nacional 

e internacional em vigor. O marco legal assinalado neste item do PPC, detalhado 

posteriormente, acentua: 

- A Constituição Federal de 1988. 

- Constituições Estaduais dos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (estados 

de procedência dos/as estudantes da segunda turma). 

- Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre Povos Indígenas e Tribais, 

ratificada no Brasil por meio do Decreto Presidencial n° 5.051/2004. 

- Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas (ONU, 2007). 

Existem mais de vinte licenciaturas indígenas no país em Instituições de Ensino 

Superior (IES), com início na década de 2000. A maioria dessa formação superior indígena 

ocorre nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste, que atende a muitos povos indígenas. A 

grande maioria das IES é federal, havendo algumas estaduais e também uma comunitária, a 

Unochapecó, em SC. Não existem cursos LII idênticos, pois todos buscam seu substrato e 

construção a partir da especificidade dos povos, contextos e configurações dos territórios 

indígenas nos distintos biomas.  

Na região Sul existe somente uma LII em IFES dirigida aos povos Guarani, Kaingang 

e Laklãnõ-Xokleng, precisamente a da UFSC. Cabe sublinhar o valor dessa circunstância, 

pois os Guarani são o povo indígena mais numeroso do Brasil e os Kaingang o terceiro, 

abarcando, em ambos os casos, vários estados da federação. Quanto aos Laklãnõ-Xokleng 

 
14 Tal como determinado em página específica da Prograd/UFSC no que se refere à Reestruturação de Projeto 
Pedagógico de Curso - PPC: https://apoiocoordenadoriascursosgraduacao.paginas.ufsc.br/reestruturacao-de-
projeto-pedagogico-de-curso-ppc/. Acesso em diversas datas no mês de abril de 2020. 
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existem duas terras indígenas apenas no estado de Santa Catarina. 

 

Figura 4 - Mapa com biomas e composição geográfica das Licenciaturas Indígenas em IES 
Federais. Fonte: GT LII. 

 

 

A pesquisa de Melo (2020) indica situações dos egressos da primeira turma da LII UFSC: a) 

exercem cargos na educação escolar indígena; b) efetivam variadas formas de liderança e c) 

prosseguem formação acadêmica em cursos de pós-graduação.  

O balanço da LII, passível de ser visualizado na tabela (Figura 5), é indiscutivelmente 

positivo. 
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Figura 5 – Situação de estudantes egressos dos cursos LII por povo indígena. Fonte e org.: 
Melo (2020). 

 
Egressos 1ª Turma (2011-2015) Guarani Kaingang Laklãnõ/Xokle

ng 

Matriculados(as)/Formados(as)  41/23 37/34 34/21 

Homens/Mulheres 13/10 19/15 11/09 

Professor(a) ACT15 18 19 12 

Professor(a) Efetivo(a)16 3 8 6 

Diretor(a) de escola 1 2 2 

Cacique(a) 4 1 1 

Estudante de pós-graduação 7 6 5 

Atuação na Ação Saberes Indígenas 
na Escola 

16 9 14 

Professor(a) em Universidade 1 2 0 

Agente Indígena de Saúde / Agente 
Indígena de Saneamento 

1 1 1 

Retorno para a LII (2016) 3 0 2 

Sem informação 6 2 0 
Fonte e org.: Melo (2020). 

 
 

Na região Sul verifica-se significativa demanda de formação superior indígena, já 

sinalizada pelas SEDs. Inserem-se a seguir exemplos de pronunciamentos de lideranças 

indígenas em relação à LII, externados quando das viagens de campo de componentes do GT 

LII, em 2019. 

- “A possibilidade do aluno estar na universidade e ao mesmo tempo na comunidade 

e receber os professores na comunidade é fundamental. Há uma proximidade maior 

com a realidade do aluno e dessa forma auxiliar no seu processo formativo com 

retorno para a Terra Indígena.” Cacique José Oreste do Nascimento, Kaingang, Terra 

Indígena Nonoai - RS. 

 
15 Admissão em Caráter Temporário. 
16 Número dilatado em razão do primeiro concurso público para os cargos de professor indígena, assistente 
técnico-pedagógico e assistente de educação nas escolas indígenas da Rede Pública Estadual de Ensino de Santa 
Catarina, efetivado pela SED SC em 2017, no qual foram aprovados egressos da LII/UFSC. Ver 
http://www.sed.sc.gov.br/professores-e-gestores/6584-ingresso-magisterio e http://www.mpf.mp.br/sc/sala-de-
imprensa/noticias-sc/concurso-para-professor-indigena-e-realidade-em-santa-catarina. Acesso em 17.04.20. 
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- “É de extrema importância a continuidade do curso, não apenas como uma forma 

de ocupar espaços, mas porque é de extrema importância para a formação de 

professores, ainda necessária nas comunidades indígenas, desde a construção da 

proposta curricular à gestão escolar.” Cacique regional Jonas Kamlen, 

Laklãnõ/Xokleng, Terra Indígena Laklãnõ – SC. 

- “Antes da LII se via muito pouco estudante indígena na UFSC, muitos nem se 

identificavam, por medo, vergonha. Nós, Guarani, ainda fumamos petyngua e a 

fumaça vai junto. Os outros cursos começaram a chegar também. A universidade vê 

que agora tem mais indígena dentro, cara pintada, mais fumaça. Estamos ali.” 

Liderança Davi Timóteo Martins, Guarani, Egresso da LII, Diretor da Escola Taguató 

e Mestrando do PPGAS/UFSC, Terra Indígena Itanhaén – SC. 
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02 HISTÓRICO SUCINTO DO CURSO LII DA UFSC  

O curso Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica (LII) resulta de 

abrangente construção e trabalho de equipe interdisciplinar e interinstitucional junto aos 

povos indígenas Guarani, Kaingang e Laklãnõ-Xokleng, no cenário da educação escolar e 

superior indígena, a partir de Santa Catarina.  

O processo de conhecimento e atuação relacionado à educação superior indígena 

consubstanciou-se na UFSC no ano 2006, com a criação do Grupo de Trabalho Educação 

Superior Indígena incorporado posteriormente à Comissão de Política de Ampliação de 

Oportunidades de Acesso Socioeconômico e Diversidade Étnico-Racial para Ingresso na 

UFSC/Processo Vestibular. 

O GT, integrado por pesquisadores desta Universidade afeitos à temática indígena, 

técnicos da Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina (SED SC) e membros de 

entidades indigenistas, como o Conselho Indigenista Missionário (Cimi), o Conselho de 

Missão entre Povos Indígenas (Comin) e a Comissão de Apoio aos Povos Indígenas (CAPI), 

apresentou à Pró-reitoria de Ensino de Graduação (PREG), em dezembro de 2006, a proposta 

de implantação do Cipó Imbé – Núcleo Interinstitucional de Educação Escolar Indígena, que 

indicou como um de seus objetivos a criação e o desenvolvimento de graduação Licenciatura 

Indígena na UFSC. A equipe já somava experiência e atuação quanto a cursos de capacitação 

e formação de professores indígenas, magistério, línguas, produção e publicação de material 

pedagógico específico, cultura material e imaterial, educação de jovens e adultos indígenas, 

memória e tradição oral, elaboração de projetos de manutenção e fortalecimento de práticas 

culturais, efetivação de direitos territoriais, territorialidade, projetos de sustentabilidade, 

educação ambiental, estudos de impacto socioambiental, saúde indígena, entre outros 

aspectos relevantes aos povos indígenas. 

A partir da proposta do GT, a Pró-reitoria de Ensino de Graduação e o Gabinete da 

Reitoria posicionaram-se pela criação da Comissão Interinstitucional para Educação Superior 

Indígena (CIESI), instituída em 16.03.07, pela Portaria n. 223/GR/200717, para a qual foi 

auferido o desígnio de formulação de “projeto piloto do primeiro curso de Licenciatura 

Indígena em Santa Catarina”.  

No transcorrer de 2007, visando potencialização do proposto, a CIESI:  

 
17 Portaria complementada pelas subsequentes: Portaria n. 660/GR/2007; Portaria n. 275/GR/2008; Portaria n. 
976/GR/2008 e Portaria n. 678/GR/2009. 
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a) incorporou a participação da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 

que, a despeito de articulações e encontros, permaneceu exíguo período;  

b) analisou e debateu projetos de cursos de licenciaturas indígenas procedentes de 

outras Instituições de Ensino Superior no Brasil;  

c) estudou e debateu textos e entrevistas referentes às temáticas educação escolar e 

educação superior indígenas;  

d) organizou reuniões e debates em aldeias e escolas indígenas Guarani, Kaingang e 

Laklãnõ-Xokleng no estado de Santa Catarina; 

e) buscou estender articulações com profissionais correlatos; e  

f) registrou, em formato de memórias, sua atuação. 

A partir desse substrato, elaborou-se a versão preliminar do curso Licenciaturas dos 

Povos Indígenas do Sul da Mata Atlântica – Guarani, Kaingang e Xokleng, cunhando o seu 

eixo integrador: Territórios Indígenas: Questão Fundiária e Ambiental no Bioma Mata 

Atlântica. 

A proposição passou a integrar o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais18 (REUNI) da UFSC, que apontava aspectos como:  

a) abertura para novas áreas de conhecimento (o que reforça cosmovisões e perspectivas 

indígenas, assim como o amparo e imbricação com a legislação relativa à educação escolar e 

superior indígena no Brasil);  

b) inovação de propostas curriculares;  

c) implementação de política de ações afirmativas e de inclusão social;  

d) flexibilidade e interdisciplinaridade curricular, com itinerários formativos diversificados, 

facilitando a mobilidade estudantil, e  

e) práticas pedagógicas, processos de ensino-aprendizagem distintos.  

No REUNI-UFSC, a Licenciatura Indígena, assim denominada, constou como curso 

regular, com duas turmas nos campi de Florianópolis e Curitibanos (ainda a ser criado, à 

época), com possibilidade de efetivação de aulas em instituições próximas às aldeias ou 

mesmo em escolas indígenas, caso houvesse estrutura apropriada ao desenvolvimento do 

curso. Tal intento se efetivou com os Laklãnõ-Xokleng e com os Guarani, com uma etapa 

 
18 Instituído pelo Decreto n. 6.096, de 24 de abril de 2007. 
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Tempo Universidade em centro de ensino situado no município de José Boiteux e uma etapa 

na aldeia Mbiguaçu, localizada em Biguaçu, respectivamente. Porém a formulação da CIESI 

era clara no sentido de realização do curso no Campus Trindade – Florianópolis.  

Durante o ano 2008 a CIESI intensificou articulações para a viabilização da proposta, 

atualizou dados sobre educação superior indígena no Brasil, atentou à demanda de educação 

escolar e superior indígena e buscou definições quanto ao REUNI. A CIESI também 

deliberou pela apresentação de projeto à Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização 

e Diversidade (SECAD), Programa de Formação Superior e Licenciaturas Indígenas 

(PROLIND), do MEC, especificamente no Eixo Temático III, em atendimento ao Edital de 

Convocação n. 3, publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 24.06.08, com o objetivo 

de viabilizar expectativas dos Guarani, Kaingang e Xokleng quanto à formação superior. Da 

equipe participaram indígenas dos três povos. 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) foi aprovado via Edital n° 5, do 

PROLIND/MEC, conforme publicação no DOU em 25.09.08. Em expediente endereçado ao 

então Reitor da UFSC, Prof. Álvaro Toubes Prata, o secretário da SECAD, Prof. André 

Lázaro, apontou: o “[...] Prolind intenciona mobilizar a IES para a criação e desenvolvimento 

das Licenciaturas Interculturais para a formação superior de professores indígenas, 

possibilitando com isso garantir qualidade e relevância à educação básica intercultural 

indígena. É nossa expectativa que esses cursos se institucionalizem no âmbito do REUNI 

de forma a atender a diversidade sociocultural dos povos indígenas de maneira 

permanente.”19  (Grifo nosso) 

Apesar desta recomendação da SECAD/MEC não houve a implementação da LII no 

âmbito do REUNI da UFSC. 

Seguindo em sua atuação, nos primeiros meses de 2009 a CIESI estabeleceu a 

efetivação das etapas apontadas na proposição, a partir de organização de reunião com órgãos 

governamentais e não governamentais (em 11.05.09), bem como de seminário específico (de 

08 a 10.06.09). Dinamizou igualmente a participação na Conferência Catarinense de 

Educação Indígena Guarani e na Conferência Regional de Educação Escolar Indígena, 

acontecimentos a integrar a I Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena20, 

considerada essencial na sistematização e consolidação de políticas públicas, que ofereceram 

 
19 Ofício Circular n.ll 086/2008-GAB/SECAD/MEC, de 02.10.08. 
20 O documento final da I Conferência de Educação Escolar Indígena, ocorrida em Luziânia/GO entre 16 a 
20.11.2009 encontra-se disponível em: 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/deliberacoes_coneei.pdf. 
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substrato ao trabalho da equipe. Anteriormente a isso, integrantes da CIESI haviam viajado 

a diversas terras indígenas em Santa Catarina, com o objetivo de apresentar a proposição e 

colher elementos para a formulação do curso. 

Ao tempo da organização dos dois eventos organizados pela CIESI - a reunião de 

11.05.09 e o seminário realizado de 08 a 10.06.09, bem como da realização da Conferência 

Regional de Educação Escolar Indígena – MEC, acima mencionados, foi publicado novo 

edital do PROLIND/SECADI. 

Diante dessa conjugação de fatos, revelando um dinâmico caleidoscópio a exigir 

mobilização imediata, a CIESI decidiu pela apresentação de projeto no Eixo Temático I, qual 

seja, “Implementação e desenvolvimento de Cursos de Licenciaturas Interculturais para 

formação de professores indígenas em nível superior.” A reunião de 11.05.09 na UFSC 

consolidou essa deliberação. Nessa ocasião foram entregues cartilhas impressas com dados 

sobre o curso Licenciaturas dos Povos Indígenas do Sul da Mata Atlântica – Guarani, 

Kaingang e Xokleng, para distribuição nas Terras Indígenas e nas instituições correlatas, 

objetivando participação qualitativa no seminário de junho de 2009, ocorrido em Morro das 

Pedras, Florianópolis, evento que ofertou a possibilidade de alterações no PPP, encerrando o 

processo de debate naquela ocasião, dado o prazo de entrega do projeto ao MEC. Desta 

forma, a matriz curricular emanou de anos de pesquisas, atuações, reflexões, iniciativas, 

debates, posicionamentos e comprometimento sociopolítico da UFSC com povos indígenas. 

A equipe apresentou, assim, o primeiro PPP, documento assentado no entendimento 

da permanente dinamicidade do processo, o que solicita flexibilidade como condição sine 

qua non de seu desenvolvimento. No entendimento da equipe, o curso abriria caminhos para 

a potencialização e robustecimento da política de educação superior indígena como política 

pública permanente na UFSC.  

A CIESI realizou os trâmites para aprovação do PPP na UFSC, que aprovou a 

implementação da primeira turma como projeto piloto. Obteve a aprovação do Departamento 

de História, sendo este responsável institucional pelo curso. Em seguida, foram obtidos os 

aceites do Departamento de Antropologia e do Departamento de Geociências, visando o 

trâmite no Centro de Filosofia e Ciências Humanas. O PPP recebeu aprovação por 

unanimidade no Departamento de História e no Conselho de Unidade do CFH nas datas de 

22.05.09 e 25.05.09, respectivamente. Na sequência, efetivou-se seu encaminhamento ao 

então Reitor da UFSC, Prof. Álvaro Toubes Prata, que o remeteu ao 

PROLIND/SECADI/MEC, via Of. nº 270/GR/2009, de 15.06.09.  



 

23 
 

Em datas de 08.07.09 e 06.08.09 o PPP do curso obteve mais duas consagrações 

essenciais ao seu desenvolvimento: a primeira na Câmara de Ensino (UFSC) e a segunda na 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (MEC).  

A primeira turma congregou o eixo integrador denominado Territórios Indígenas: 

Questão Fundiária e Ambiental no Bioma Mata Atlântica e foi habilitada para a Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Somou as seguintes terminalidades e ênfases: 

- Licenciatura da Infância - Formação inicial comum para a docência na Educação Infantil 

e nos anos iniciais do Ensino Fundamental das escolas indígenas, sendo complementada por 

licenciaturas, em três grandes áreas do conhecimento, para a docência dos anos finais do 

Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

- Licenciatura das Linguagens - Ênfase Línguas Indígenas. 

- Licenciatura em Humanidades - Ênfase Direitos Indígenas. 

- Licenciatura do Conhecimento Ambiental - Ênfase Gestão Ambiental. 

Em síntese, de 2010 a 2015 verificou-se: a) o vestibular específico para o curso, 

organizado pela COPERVE/UFSC, com redação em línguas indígenas, com 120 vagas - 

novembro de 2010; b) a assinatura do Termo de Cooperação entre a Licenciatura Intercultural 

Indígena/UFSC e a Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina - outubro de 2010; 

c) o início da primeira etapa Tempo Universidade - fevereiro de 2011; d) a assinatura do 

Termo de Cooperação entre UFSC e FUNAI – maio de 2011; e) a última etapa Tempo 

Universidade - janeiro de 2015 e f) a colação de grau - abril de 2015.  

No transcorrer do curso concretizaram-se vinte etapas Tempo Universidade, somando 

ainda os períodos Tempo Comunidade, os estágios curriculares supervisionados obrigatórios, 

as atividades acadêmico-científico-culturais, o PIBID Diversidade, os primórdios do 

programa Ação Saberes Indígenas na Escola (MEC), as bancas de Trabalhos de Conclusão 

de Curso (TCC) defendidos na UFSC ou nas terras indígenas, conforme a opção dos/as 

estudantes, entre outros eventos. Em 2013 os acadêmicos passaram a receber a Bolsa 

Permanência (SESu/MEC). Em 08 de abril de 2015 ocorreu a formatura de 75 acadêmicos 

Guarani, Kaingang e Laklãnõ-Xokleng, oriundos de aldeias situadas nos estados de MS, ES, 

RJ, SC e RS, registrando-se três colações de grau póstumas no gabinete da direção do CFH, 

totalizando 78 egressos da LII.  

Nos anos 2014 e 2015 a coordenação do curso trabalhou para a institucionalização 

permanente desta graduação na UFSC, a partir da atuação de comissão instituída pela Portaria 



 

24 
 

n° 2.412/2013/GR, de 20 de dezembro de 2013. Posteriormente o Gabinete da Reitoria 

expediu a Portaria n° 517/2014/GR, de 24 de março de 2014, oportunizando a continuidade 

dos trabalhos empreendidos pela comissão, formada por representantes discentes Guarani, 

Kaingang e Laklãnõ-Xokleng, profissionais da UFSC, da FUNAI, da SED SC, do CIMI, da 

CAPI.  Também a Comissão Guarani Nhemonguetá21 se pronunciou a respeito. Desta forma, 

a comissão interinstitucional trabalhou para a elaboração de proposições relacionadas à 

continuidade da Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica, como processo 

seletivo, matriz curricular, participação de especialistas/colaboradores/sábios indígenas, 

entre outros aspectos. Em sete encontros da Comissão LII, devidamente documentados, 

ocorridos entre os meses janeiro e julho de 2014, sempre nas etapas Tempo Universidade, 

buscou-se avaliar o curso e, para além desse patamar de análise, objetivou-se debater, 

reformular e consolidar nova proposta, considerando vigorosamente a demanda das escolas 

e comunidades Guarani, Kaingang e Laklãnõ-Xokleng, apresentada pelos acadêmicos e 

lideranças, tendo em vista, ainda, o contexto vivenciado em outras terras indígenas que não 

contaram com estudantes em formação na LII nesta IFES. Adveio, assim, a segunda versão 

do PPP, organizada pela equipe de coordenação da LII, performando a proposição com base 

em uma construção coletiva, produzida no transcorrer dos anos 2014 e 2015.  

Os trabalhos da Comissão LII, formada em dezembro de 2013, desembocaram em 

proposição exposta ao Gabinete da Reitoria em setembro de 2014 e deste à SECADI/MEC22. 

Ao material entregue na oportunidade somaram-se as manifestações escritas de lideranças e 

representantes indígenas quanto à demanda da Licenciatura Intercultural Indígena como 

curso regular na UFSC. No segundo semestre de 2014 ocorreram duas visitas da LII ao MEC, 

juntamente com a direção do CFH e do GR - vice-reitora e reitora, com o objetivo de garantir 

a continuidade desta graduação na UFSC. Um dos principais quesitos expostos consistiu 

justamente o da centralidade, da importância de contratação de docentes especificamente 

destinados para a LII, a exemplo de outras IFES e da Licenciatura Educação do Campo 

(CED/UFSC).  

Neste processo somaram-se indicativos de nove departamentos de ensino afeitos23, 

 
21 A Comissão Guarani Nhemonguetá, composta por lideranças Guarani em Santa Catarina, protocolou na 
UFSC expediente de 22.08.13, solicitando tanto a continuidade do curso licenciatura indígena com nova turma 
e vestibular em 2014, bem como a criação de outros cursos específicos para povos indígenas na UFSC.  
22 Conforme os expedientes: Ofício n° 825/2014/GR, de 12 de setembro de 2014 e Ofício n° 21/2015/GR, de 
16 de janeiro de 2015.  
23 São eles: História, Antropologia e Geociências (Centro de Filosofia e Ciências Humanas), Metodologia de 
Ensino e Estudos Especializados em Educação (Centro de Ciências da Educação), Direito (Centro de Ciências 
Jurídicas), Libras (Centro de Comunicação e Expressão), Ecologia e Zoologia (Centro de Ciências Biológicas) 
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em pareceres exarados no transcorrer do segundo semestre de 2015, parte dos quais 

integrados à nova redação. Tal procedimento constitui o Processo n° 23080.060387/2015-09, 

no qual está apensada a Resolução n° 16/2015/CGRAD, de 04.11.15 que, em seu artigo 1°, 

aprova a reoferta do Curso Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica para 

2016. 

Desta forma, em fevereiro de 2016 ocorreu o segundo vestibular específico, 

novamente a cargo da COPERVE/UFSC, em iguais condições, processo seletivo que aprovou 

45 estudantes Guarani, Kaingang e Laklãnõ-Xokleng, oriundos dos estados do Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul, que iniciaram seu calendário de aulas na UFSC em abril de 

2016 e finalizaram suas obrigações do semestre 2019.2 em fevereiro de 2020 com as defesas 

de 37 Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), que subsequentemente foram revisados e 

disponibilizados no site do Curso assim como também no Repositório Institucional da UFSC 

(cf.  https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/7494).  

Em função das medidas de isolamento adotadas para conter a pandemia do novo 

coronavírus, a formatura não pôde ser realizada de modo presencial conforme planejada para 

o dia 03 de abril de 2020. Em junho e julho de 2020 ocorreu a colação de grau por 

videoconferência, com dois estudantes ainda por finalizar a integralização curricular.    

A segunda turma do curso teve como eixo integrador Territórios e Conhecimentos 

Indígenas no Bioma Mata Atlântica e se estruturou em torno de duas terminalidades: 

Licenciatura do Conhecimento Ambiental e Licenciatura em Artes e Linguagens.  

O quadro XX mostra brevemente as mudanças ocorridas nos últimos oito anos em 

função das avaliações feitas a respeito das demandas indígenas. Há avanços estruturais, assim 

como limitações que se mantêm ao longo dos anos e são visíveis ao comparar as condições 

das duas turmas. 

 

 

 

 

 

 

 
e Engenharia Sanitária e Ambiental (Centro Tecnológico).   
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Figura 6 – Síntese histórica e de eventos importantes para o curso LII – 2012 a 2020.  
Org.: Equipe de Coordenação da LII. 

 
 

Turmas 
 

 
2011 - 120 vagas 

 
2016 - 45 vagas 

Corpo docente Efetivos da UFSC e 
especialistas convidados/as. 

Inexistência de 
professores/as contratados/as 

para a LII. 

Efetivos e substitutos da 
UFSC. Déficit de 

professores/as 
contratados/as. 

Alojamento e transporte Hotéis (LII e UFSC) e 
transporte (FUNAI). 

Alojamento para 45 
estudantes (UFSC) e 

transporte (LII, UFSC). 
Infraestrutura Uma sala de secretaria. 

Inexistência de garantia de 
salas de aula. 

Espaço adequado para 
secretaria e estudantes. 

Garantia de duas salas de 
aula no CFH (HST e ANT). 

Financiamento Prolind/MEC, UFSC e 
FUNAI. 

Prolind/MEC (com repasses 
reduzidos) e UFSC. 

Inexistência de Termo de 
Cooperação UFSC–FUNAI. 

Parcerias Secretarias de Estado da 
Educação e FUNAI. 

 

Secretarias de Estado da 
Educação. 

 
 

A coordenação da LII destaca a importância do projeto denominado “Este lugar 

também é seu: uma contribuição para a permanência de acadêmicos indígenas na UFSC!” 

para a segunda turma e considera fundamental a sua retomada no ingresso da próxima turma. 

Este projeto, iniciado em 2016, foi idealizado pela educadora Dalânea Cristina Flôr 

(NDI/UFSC, à época), a partir de dois aspectos principais: 

1) O compromisso com o respeito às crianças e à infância indígena; 

2) O conhecimento de uma realidade que exigia encaminhamentos: as crianças, filhas 

e filhos de estudantes da Licenciatura Intercultural Indígena da Mata Atlântica (LLI), da 

UFSC, acompanhavam suas famílias durante as aulas no Campus Trindade. 

Um dos objetivos do projeto foi realizar o acolhimento das crianças enquanto seus 

pais estivessem em aula, possibilitando a tranquilidade necessária ao estudo e o conforto que 

as crianças mereciam. Por meio do projeto as crianças indígenas tiveram a oportunidade de 

conhecer, brincar e interagir com crianças das três escolas de educação infantil localizadas 

na UFSC; conheceram espaços destinados à infância; interagiram com muitos adultos da 

comunidade universitária; conheceram e realizaram atividades em laboratórios de química, 
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de física, de animais aquáticos e de insetos; participaram de atividades de projetos 

relacionados à natureza, ervas medicinais, questões ambientais, capoeira, música e educação 

física; assistiram ensaio da Orquestra de Câmara da UFSC; participaram de oficina de artes 

cênicas pensada especialmente para elas; visitaram exposições e participaram de oficina 

sobre pesquisa arqueológica; passearam pelo Campus Universitário explorando seus espaços, 

observando suas características, brincando. 

Mais do que frisar o histórico da LII na UFSC, cabe ressaltar o porvir deste curso, 

cujo eixo integrador é a questão territorial e ambiental, fundamento indissolúvel da 

organização sócio-cultural-espacial de cada povo e comunidade indígena. Institucionalmente 

vale apontar a perspectiva de concepção e criação de uma coordenadoria independente 

abrigada no CFH, viabilizando inclusive, com o passar dos anos, outros cursos de interesse 

das comunidades indígenas, como é o caso das graduações Gestão Territorial Indígena e 

Gestão em Saúde Coletiva Indígena, ofertadas pelo Núcleo Insikiran de Formação Superior 

Indígena, da UFRR, desde 2009 e 2012, respectivamente. 

Desde sua formulação o curso de Licenciatura Indígena conta com um Núcleo 

Docente Estruturante (NDE), conforme Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010. 

Atualmente o NDE conta com a presença de docentes de cinco departamentos distintos, 

sendo eles: professoras Evelyn Martina Schuler Zea, Coordenadora do Curso e professora do 

Departamento de Antropologia, professora Juliana Salles Machado, subcoordenadora do 

curso e integrante do departamento de História, Natalia Hanazaki, do Departamento de 

Ecologia e Zoologia, Antonella M. Imperatriz Tassinari, do Departamento de Antropologia 

e dos professores José Antônio Kelly Luciani, do Departamento de Antropologia, Sandor 

Fernando Brigmann do Departamento de Metodologia de Ensino, e Lindberg Nascimento 

Junior, do Departamento de Geociências.  

O curso conta ainda com um Colegiado composto por docentes de seis departamentos, 

pesquisadores do MARQUE/UFSC, e representantes da Secretaria de Ensino do Estado e da 

FUNAI, conforme listagem abaixo: 

 

Departamento de História 
Juliana Salles Machado – Vice-Presidente 
Lucas de Melo Reis Bueno – Titular  
Henrique Espada Rodrigues Lima Filho - Suplente 
Ana Lúcia Vulfe Nötzold – Titular 
Tiago Kramer de Oliveira – Suplente 
Waldomiro Lourenço da Silva – Titular 
Waldir José Rampinelli – Suplente  
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Departamento de Antropologia 

Evelyn Martina Schuler Zea – Presidente 
Edviges Martha Ioris – Titular 
Antonella Maria Imperatriz Tassinari – Suplente 
José Antônio Kelly Luciani – Titular 
Maria Eugênia Dominguez – Suplente 

 
Departamento de Língua e Literatura Vernáculas 

Telma Scherer – Titular 
Pedro Falleiros Heise – Suplente 
 

Departamento de Ecologia e Zoologia 
Natalia Hanazaki – Titular 
Nivaldo Peroni – Suplente 
 

Departamento de Geociências 
Rosemy da Silva Nascimento – Titular  
Lindberg Nascimento Júnior – Suplente   
 

Departamento de Metodologia de Ensino 
Sandor Fernando Brigmann – Titular  
Maria Izabel de Bortoli Hentz – Suplente  

 
MArquE 

Luciane Zanenga Scherer – Titular 
Bruno Labrador Rodrigues da Silva – Suplente  

 
FUNAI 

Luís Filipe Trois Bueno e Silva – Titular 
Guilherme Cosenza Almeida Franco – Suplente  
 

Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina 
Cesar Cansian Dalla Rosa – Titular 
Helena Alpini Rosa – Suplente  
 
 

O corpo docente do curso de Licenciatura Indígena é composto por diversos 

professores dos dez departamentos envolvidos no curso até a segunda turma, conforme tabela 

abaixo. 
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Figura 7 – Tabela com corpo docente da primeira e segunda turmas do curso da LII 
 

 
Professores da UFSC que atuaram na primeira e segunda turmas do curso 

Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica 
 

Departamento Professor/a 
Antropologia 
 

Antonella Maria Imperatriz Tassinari 
Edviges Marta Ioris 
Evelyn Martina Schuler Zea  
Jean Langdon 
José Antonio Kelly Luciani 
Maria Eugenia Dominguez 
Rafael Devos 

Direito Thais Luzia Colaço 
Efendy Emiliano Maldonado Bravo 

Ecologia e Zoologia Natalia Hanazaki  
Nivaldo Peroni 

Engenharia Sanitária e Ambiental Rodrigo de Almeida Mohedano  
Paulo Belli Filho 

Geociências Rosemy da Silva Nascimento 
Lindberg Nascimento Júnior 

História Lucas de Melo Reis Bueno 
Ana Lúcia Vulfe Nötzold 
Juliana Salles Machado  
Valmir Muraro 

Libras Alexandre Bet da Rosa Cardoso 
Irozina Rauen Vanelli 
Miriam Royer 

Língua e Literatura Vernáculas Cristine Gorski Severo 
Susan Aparecida de Oliveira 
Telma Scherer 

Metodologia de Ensino Maria Izabel de Bortoli Hentz 
Sandor Fernando Bringmann 

Museologia Thainá Castro Costa Figueiredo Lopes 
 

Vale destacar que ao longo dos dez anos do Curso Licenciatura Intercultural Indígena 

houve pactuação e crescente fortalecimento de parcerias com docentes dos serguintes 

Departamentos que participam da LII: História, Antropologia, Museologia e Geociências 

(CFH), Libras e Língua e Literatura Vernácula (CCE), Ecologia e Zoologia (CCB), Direito 

(CCJ), Engenharia Sanitária e Ambiental (CTC), Metodologia de Ensino e Estudos 

Especializados em Educação (CED).  

 Do Departamento de História o Curso conta com a participação dos seguintes 

docentes que já atuaram no curso: Profa. Ana Lúcia Vulfe Nötzold, Prof. Valmir Muraro 

(aposentado desde 2012), Prof. Lucas Bueno e Profa. Juliana Salles Machado. Todos 
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exerceram a coordenação e subcoordenação. 

Do Departamento de Antropologia o curso conta com a parceria dos seguintes 

docentes que já atuaram no curso: Profa. Antonella Tassinari, Profa. Edviges Ioris, Profa. 

Evelyn Schuler Zea, Profa. Jean Langdon, Prof. José Antonio Kelly Luciani, Prof. Rafael 

Devos, Profa. Maria Eugenia Dominguez, sendo que as três primeiras responderam como 

coordenadoras da LII. Em reunião de Colegiado do Departamento de Antropologia, realizada 

no dia 04 de dezembro de 2019, foi votado e reafirmado o compromisso com a oferta das 

disciplinas de código ANT de forma permanente para o Curso Licenciatura Indígena, em 

apoio à sua continuidade e institucionalização, como um Curso de Graduação da UFSC com 

ingressos regulares de novas turmas.  

 O Museu de Arqueologia e Etnologia (MArquE) integra ininterruptamente o projeto 

da LII desde os seus primórdios até o momento, participando da elaboração dos projetos 

apresentados aos editais e aprovados pelo Prolind/Secad/MEC, bem como do Colegiado e da 

equipe de coordenação. 

Além da coordenação e subcoordenação, a LII atua com um grupo maior de trabalho 

(designado como equipe de coordenação) que tem participado e apoiado as principais 

decisões frente ao curso, composta, além da coordenadora e da subcoordenadora, por Maria 

Dorothea Post Darella, antropóloga, pesquisadora do MArquE (aposentada), professora da 

LII na primeira turma e articuladora da proposição e estrutura do curso desde seu início; 

Joziléia Daniza Kaingang, atual coordenadora pedagógica e antropóloga Kaingang; Natalia 

Hanazaki, professora do ECZ e responsável pelas disciplinas relacionadas à área ambiental 

do curso e pela proposta de curricularização da extensão; Ariana Espíndola Moreira, 

responsável pela administração e gestão financeira do curso; e Murilo Mariano, responsável 

pela secretaria do curso. 

 Ao longo dos anos da LII diversos departamentos têm se envolvido com o curso 

através da atuação de seus docentes como professores de disciplinas, participando e 

promovendo ações de extensão e atuando como orientadores de TCCs. Até o início deste ano 

contávamos com a atuação direta de dez departamentos da UFSC. Do início do ano para cá, 

impulsionados pela obrigatoriedade em atender a nova legislação da curricularização da 

extensão e das normativas que regulam as licenciaturas em âmbito nacional, este quadro vem 

se fortalecendo ainda mais.  

Para a terceira turma o curso contará com mais dois departamentos e uma 

coordenadoria especial: Psicologia e Artes (Curso de Cinema), e Museologia, 
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respectivamente, que ofertarão disciplinas na nova matriz curricular da LII. Esses 

departamentos/coordenadoria vêm estreitando relações com a LII a fim de compreender as 

especificidades deste curso e se dispuseram a oferecer disciplinas específicas para a 

Licenciatura Indígena. Cabe apontar a relevância da parceria estabelecida com o projeto de 

extensão “Valorizando o audiovisual indígena na UFSC”, idealizado pelo professor Alfredo 

Manevy, do Curso de Cinema da UFSC. Este projeto visa promover iniciativas de produção 

audiovisual nas comunidades de estudantes indígenas, tendo os mesmos como protagonistas 

e realizadores de seus filmes. Alguns resultados do projeto, dos quais também participaram 

egressos da primeira e segunda turmas da LII, estão disponibilizados no site: 

https://audiovisualindigen.wixsite.com/cinemaindigenaufsc.  

Além do corpo docente dos departamentos da UFSC, a LII vem contando desde o 

início com a presença de sábios/as indígenas em seus tempos comunidade e universidade. Tal 

presença está sendo cada vez mais reconhecida em âmbitos acadêmicos, através, por 

exemplo, do reconhecimento de “Notório Saber”, outorgado por diversas universidades 

federais. Na UFSC foi criada uma comissão com a finalidade de elaborar um projeto de 

extensão conjunto da PROGRAD e da SAAD com a proposta intitulada “Diálogos de Saberes 

na UFSC” 24. A proposta, que tem como inspiração o projeto “Encontro de Saberes” criado 

em 2010 na UnB, e já implementada em nove universidades brasileiras e também na 

Colômbia, tem por objetivo descolonizar a universidade e o ensino e estimular o 

reconhecimento dos saberes tradicionais através da inclusão de mestres e mestras dos saberes 

tradicionais nas universidades. 

  

 

 

 
 

 

  

 
24 A comissão é composta por: Janaina Santos, Elisani Almeida Bastos, Francis Solange Vieira Tourinho, 
Marcelo Henrique Romano Tragtenberg, Josué Carvalho, Antonella Maria Imperatriz Tassinari, Roselete Aviz 
e Anelise Maria Regiani. 
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03 LII 2021: O TERCEIRO PPC – TRAJETÓRIA DE ARTICULAÇÃO E 

APRIMORAMENTO DO CURSO 

Diante do anteriormente exposto, o presente Projeto Pedagógico de Curso (PPC) da 

Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica advém das experiências e 

aprendizados decorrentes das duas turmas anteriores, considerando os aportes indígenas, cujo 

protagonismo está evidenciado.  

 Dá-se, assim, a apresentação do perfil do curso: 

Denominação: 

Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica  

Especificidade: 

Licenciatura Intercultural 

Eixo Integrador: 

Territórios e Conhecimentos Indígenas no Bioma Mata Atlântica 

Terminalidades: 

. Linguagens e suas Tecnologias: Artes, Educação Física, Língua Indígena e Língua 

Portuguesa. 

. Ciências Humanas, Ciências Sociais e Aplicadas: Filosofia, Geografia, História e 

Sociologia. 

A proposta considera as potencialidades da LII (Linguagens, Humanidades e 

Conhecimento Ambiental) trabalhadas de forma integrada e transversal. 

Dados Gerais:  
 

● Carga horária total: 3.834 h/a (3.582 horas/aula + 252 horas/aula de AACCEs) 

● Duração: 4 anos 

● Regime do curso:   

O curso está estruturado na forma presencial em espaços e tempos que buscam 

promover a integração e a articulação entre as instituições educativas responsáveis 

pela formação e as realidades étnicas. Metodologicamente pressupõe a instituição da 

Pedagogia da Alternância, que viabiliza a soma Tempos Universidade e Tempos 

Comunidade. 
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● Tempo Universidade/TU:  

Constituído de períodos presenciais e intensivos de formação, com aulas e vivências 

que ocorrem no Campus da UFSC/Florianópolis e/ou nas escolas em Terras Indígenas 

ou o mais próximo delas, a depender de possibilidades e viabilidades acordadas entre 

turmas, comunidades/lideranças indígenas e a coordenação do curso. Caracteriza-se 

por etapas intensivas de duas a três semanas, a depender da carga horária das 

disciplinas no semestre.  

● Tempo Comunidade/TC:  

Período destinado a estudos orientados, projetos de pesquisa e de intervenção 

comunitária, a constituir vivência compartilhada entre uma etapa presencial e outra. 

No Tempo Comunidade a participação de sábios/especialistas indígenas é um 

relevante recurso para a aprendizagem de acadêmicos e professores. O TC ocorre com 

o acompanhamento e a supervisão de docentes do curso, além de egressos da LII da 

UFSC e outras Instituições de Ensino Superior.  

● Orientação acadêmica: 

De estudante ou grupo de estudantes por temática de pesquisa ao longo do curso, a 

partir do primeiro semestre. 
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04 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

4.1 Contexto Educacional  

A UFSC se insere na política de educação superior indígena nacional por dois veios 

distintos. O primeiro refere-se às vagas suplementares25 para indígenas em cursos regulares, 

a partir de 2008, somada a nova Lei de Cotas (Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012). O 

segundo diz respeito à LII, projeto apresentado ao edital do Programa de Apoio à Formação 

Superior e Licenciaturas Interculturais Indígenas (Prolind), da Coordenação Geral de 

Educação Escolar Indígena (CGEEI), ligada à Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) do MEC, extinta em janeiro de 2019.  

O primeiro PPP, intitulado Licenciaturas dos Povos Indígenas do Sul da Mata 

Atlântica – Guarani, Kaingang e Xokleng, apresentado ao edital Prolind de 2009 e aprovado 

no mesmo ano, deu lugar ao curso posteriormente intitulado Licenciatura Intercultural 

Indígena do Sul da Mata Atlântica, iniciado nesta IFES em 14 de fevereiro de 2011. Vários 

cursos dessa natureza já se apresentavam factíveis no país, sendo pioneiros e paradigmáticos 

os criados pela Universidade Estadual do Mato Grosso (UNEMAT) e pela Universidade 

Federal de Roraima (UFRR). Em maio de 2011, de acordo com Gersem Baniwa26, o país 

totalizava cerca de vinte e cinco cursos licenciatura indígena sediados em universidades e 

institutos federais, universidades estaduais e comunitárias, abrangendo expressivo número 

de acadêmicos pertencente a muitos povos/etnias. Sublinha-se novamente que todas as 

licenciaturas indígenas são específicas, construídas a partir de realidades e demandas 

indígenas peculiares no tempo e no espaço27.  

Territórios Indígenas: Questão Fundiária e Ambiental no Bioma Mata Atlântica. Esta 

foi a denominação do primeiro eixo integrador da LII, trabalhado e aprofundado semestre a 

semestre em sua matriz curricular, composta por quarenta e duas disciplinas, e em suas 

 
25 Via Resolução nº 008/2007, do Conselho Universitário, que aprovou a política de ações afirmativas desta 
IFES, conforme mencionado anteriormente. Posteriormente, em 16.10.12, o Conselho Universitário aprovou a 
Resolução Normativa nº 26/CUn/2012, que “Adequa o Programa de Ações Afirmativas da Universidade Federal 
de Santa Catarina à Lei nº 12.711/2012 [Lei de Cotas] e normas complementares”. Em 17.09.13, via Resolução 
Normativa nº 33/CUn/2013, o CUn “Dispõe sobre as ações afirmativas no âmbito da Universidade Federal de 
Santa Catarina para o concurso vestibular de 2014.” No concurso vestibular para 2015 a UFSC ofertou 16 vagas 
suplementares para indígenas (com entrada de três por curso), existindo a definição de mais três vagas anuais 
até alcançar 22 no ano 2017. Tais vagas correspondem ao Programa de Ações Afirmativas (PAA – Indígenas). 
Para além das vagas suplementares há a reserva de vagas para pretos, pardos e indígenas (PPI) por meio da qual 
os candidatos competem entre si. 
26 Gersem José dos Santos Luciano é antropólogo do povo Baniwa, doutor pela UFRJ, atualmente docente da 
UFAM. Integrava a Coordenação Geral de Educação Escolar Indígena da Secadi/MEC. Convidado pela 
coordenação da LII/UFSC, participou de atividades acadêmico-científico-culturais em maio de 2011. 
27 Para contextualização das experiências dos cursos LII no Brasil, ver Melo (2014). 
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atividades acadêmico-científico-culturais (AACC). Tal eixo estava integralmente afinado 

com a Secadi/MEC, que tinha como um de seus objetivos:  

Apoiar projetos de cursos de licenciaturas específicas para a formação de 
professores indígenas para o exercício da docência nas escolas indígenas, 
que integrem ensino, pesquisa e extensão e promovam a valorização do 
estudo em temas como línguas maternas, gestão e sustentabilidade das 
terras e culturas dos povos indígenas (MEC, 2013)28. 

 

Como tal, reconhecia e visava consolidar demandas seculares e direitos territoriais 

constitucionais dos Guarani, Kaingang e Laklãnõ-Xokleng. 

Na UFSC o curso Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica 

contou, até o momento, com duas entradas de estudantes Guarani, Kaingang e Laklãnõ-

Xokleng, conforme acentuado anteriormente. Todavia, é expectativa a sua implantação como 

curso com entradas regulares nesta IFES, com proposição ainda mais qualificada, dada a 

experiência vigente. Por outro lado, há demanda ao estabelecimento de uma política de 

sustentabilidade orçamentária institucional, com dotação orçamentária da União, para os 

cursos do Prolind em vias de estabelecimento de oferta regular.  

A concretização dessa política pública e permanente no que tange educação escolar 

indígena e educação superior indígena requer trabalho a somar egressos, lideranças 

indígenas, robustecendo o previsto na Convenção 169 (Art. 27º - 2):  

A autoridade competente deverá assegurar a formação de membros destes 
povos e a sua participação na formulação e execução de programas de 
educação, com vistas a transferir progressivamente para esses povos a 
responsabilidade de realização desses programas, quando for adequado.29 

 

Desta forma, na esteira das turmas finalizadas em janeiro de 2015 (semestre 2014.2) 

e fevereiro de 2020 (semestre 2019.2), novas turmas deverão adentrar nesta IFES para 

formação específica, que tem como pressuposto troca de saberes e diversificados processos 

de ensino-aprendizagem, a encontrar embasamento e fecundidade nas comunidades escolares 

 
28 De acordo com o portal: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=17445&Itemid =817. Acesso em 
15.07.13. 
29 Veja-se, como exemplo de formalização de políticas educacionais indígenas positivas em universidades, o 
caso da inserção e mobilização dos Maori na Universidade de Auckland (Nova Zelândia) a partir, sobretudo, da 
década de 1960. Para tal, ver a entrevista do professor maori Ranginui Walker, intitulada Identidade e 
Antropologia Maori na Nova Zelândia, publicada na Revista Mana (vol.3, n.1, p. 168-178). Rio de Janeiro: 
Contra-Capa, 1997. Note-se que a Nova Zelândia não ratificou a Convenção 169 da OIT, bem como votou 
contra a Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas, da ONU, de 2007. 
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das terras indígenas. 

Agregam-se outros elementos que corroboram os contextos educacionais indígenas 

na perspectiva da educação específica e diferenciada na dimensão do eixo integrador 

proposto, ora denominado Territórios e Conhecimentos Indígenas no Bioma Mata Atlântica: 

● As demandas territoriais e ambientais dos povos indígenas, que se articulam ao 

processo educacional formal, a tecer proposições a partir das singularidades 

cosmológicas e organizacionais – sociais, políticas, econômicas e culturais;  

● A existência de demandas diferenciadas por ensino superior entre os povos indígenas 

no Brasil e a estreita vinculação desse ensino à sua autonomia e autodeterminação, 

inclusive no que diz respeito a políticas públicas específicas; 

● A perspectiva abordada pela Comissão Nacional de Política Indigenista no que se 

refere ao entrelaçamento das temáticas territorial, ambiental, de sustentabilidade, 

saúde e educacional, que responde à forma holística de entendimentos e visões de 

mundo das populações indígenas; 

● O Plano de Ações Articuladas (PAR), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), que prevê a articulação interinstitucional (nos âmbitos municipal, 

estadual e federal) e comunitária, objetivando efetivação do Compromisso Todos pela 

Educação;  

● A fertilidade instaurada no campo das pesquisas acadêmicas no que tange à educação 

escolar indígena no Brasil, pertencendo à UFSC a prerrogativa de criação do primeiro 

lócus de pesquisa com povos indígenas em Santa Catarina, na década de 1960, por 

meio do Instituto de Antropologia, do qual deriva o atual Museu de Arqueologia e 

Etnologia Prof. Osvaldo Rodrigues Cabral (MarquE), o Departamento de 

Antropologia e o Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social. Baluarte 

desse trabalho é a figura do Prof. Dr. Silvio Coelho dos Santos30. 

Esta concepção contempla especificidades relacionadas à atualidade vivenciada pelas 

populações indígenas. Compõe e incrementa o cenário da política pública de educação 

superior indígena no Brasil. 

 

 
30 O antropólogo Prof. Dr. Silvio Coelho dos Santos, professor emérito da UFSC falecido em 26.10.08, 
contribuiu e inspirou a evolução dos trabalhos da CIESI. Consta do projeto aprovado pelo Prolind em 2008 
como avaliador da UFSC.  
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4.2 Políticas institucionais no âmbito do curso LII 

Ancorado no Departamento de História do Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

(CFH), o curso Licenciatura Intercultural Indígena busca permanente integração com 

variadas instâncias na UFSC, como: Departamentos e Centros de Ensino, Gabinete da 

Reitoria, Pró-Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, Pró-Reitoria de 

Extensão, SAAD, RU, BU, entre outros, com o objetivo de bem desencadear o processo.  

Pensando no bom andamento curricular dos acadêmicos e sua capacidade de 

apreender realidades múltiplas para além desta IFES, a Coordenação despendeu esforços no 

sentido de oferecer eventos extracurriculares visando oportunizar um alargamento de 

horizontes quanto à educação escolar e superior indígena. Desta forma, em maio de 2013 

ocorreu o Seminário sobre Licenciaturas Interculturais Indígenas em Universidades 

Federais Brasileiras: Contextos e Perspectivas, com a participação da UFRR, UFAM, 

UNIFAP, UFMG, UFPE, UFGD e UFMS, para além da UFRJ (LACED). O evento contou 

ainda com representantes do MEC, da Fundação Nacional do Índio (Funai/MJ), do Ministério 

Público Federal (MPF), da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai/MS) e da Secretaria 

de Estado da Educação de Santa Catarina.  

Mesmo que constituídas como Licenciaturas Indígenas, as especificidades de cada 

curso nas diversas IFES, são acentuadas de acordo com as realidades socioculturais, 

sociolinguísticas, territoriais e fundiárias, ambientais, os contextos comunitários, os 

interlocutores e as demandas distintas que vigoram. Dada essa diversidade e a necessidade 

de sistematização e análise do que vinha sendo promovido nestes termos no país, a plenária 

decidiu pela aprovação de documento propositivo endereçado à Secadi/MEC, ao Colegiado 

de Pró-Reitores de Graduação das IFES (COGRAD) e à Associação Nacional dos Dirigentes 

das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), a propor a efetivação, em agosto 

de 2013, do Seminário Nacional das Licenciaturas Interculturais Indígenas, com organização 

da Secadi e participação de todas as Universidades com Licenciaturas Interculturais 

Indígenas do país, INEP, CNPq, CAPES e SESu, além da Funai. Evento de tal natureza não 

ocorreu, em detrimento de outro, ampliado, denominado Seminário Educação Superior de 

Indígenas no Brasil: Balanços de uma década e subsídios para o futuro, ocorrido em 

Brasília/DF, em 25 e 26 de novembro de 2013, do qual a LII/UFSC participou.  

Há, portanto, um movimento interno ininterrupto na Coordenação, no Colegiado, no 

Núcleo Docente Estruturante da LII de buscar sintonia e reciprocidade na instituição UFSC, 
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no MEC, na Funai e com as lideranças indígenas, visando o prosseguimento do curso nesta 

IFES. 

4.3 Perfil do curso 

O Curso Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica se alicerça em 

uma proposta de educação para a diversidade e inclusão social, atendendo os povos indígenas 

que vivem na parte meridional do Bioma Mata Atlântica: Guarani (ES, RJ, SP, PR, SC, RS e 

MS), Kaingang (SP, PR, SC, RS) e Laklãnõ-Xokleng (SC), como visto. Está estruturado 

segundo os preceitos da Pedagogia da Alternância, o que envolve uma articulação entre 

atividades nos Tempos Universidade e nos Tempos Comunidade. Em 2010, a partir de 

vestibular específico, foram abertas 120 vagas, preenchidas em sua totalidade e distribuídas 

de forma equivalente entre os três povos (40 vagas para cada). Em 2016 a alteração deu-se 

quanto ao número de vagas: 45 na totalidade. Ora a proposta se repete neste quesito: oferta 

de um vestibular específico com entrada de 45 acadêmicos (15 vagas por povo), porém com 

entrada quadrienal. 

A finalidade basilar do curso é formar professores/as-pesquisadores/as indígenas que 

estejam aptos a desenvolver atividades nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino 

Médio de escolas indígenas31, mas que concomitantemente desenvolvam ações para além da 

esfera escolar, atuando em projetos, pesquisas e atividades ligadas diretamente as suas 

comunidades, bem como no âmbito acadêmico-científico, a partir da qualificação 

especializada nos níveis de pós-graduação, viabilizando que o curso promova impactos 

também no futuro nas instituições superiores de pesquisa e de ensino, e sobretudo, nas 

possiblidades de diversificação dos problemas de pesquisa e de espitemologias. Tal 

pensamento contempla o conceito de professor-pesquisador, no sentido de sua qualificação 

aprofundada e especializada não somente na prática escolar ou pedagógica, mas também 

acadêmica, técnico-científica e universitária. 

Compreende-se a pesquisa como fundamental para o desenvolvimento pessoal e 

profissional do/a licenciado/a. Ela é de suma importância para a atividade docente, tanto 

como forma de atualizar os conteúdos aplicados, quanto para aprimorar sua prática 

pedagógica. A formação de professores/as pesquisadores/as precisa ser vista como um modo 

de manter a continuidade da qualificação profissional e de melhorar os processos de ensino 

 
31 A opção por formação em docência para anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, como 
mencionado, dá-se em razão da formação de professores no Ensino Médio, em Curso de Magistério Indígena 
ofertado pela Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina, que possibilitou a habilitação de professores 
indígenas para a Educação Infantil e Anos iniciais do Ensino Fundamental. 
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e de aprendizagem, possibilitando que os/as docentes exerçam um trabalho que possibilite a 

formulação de novos conhecimentos e o questionamento dos já existentes. Para que isso 

ocorra, “[...] é essencial que o/a professor/a deixe de ser um/a técnico/a, reprodutor/a das 

práticas convencionais que são internalizadas pela força da tradição, e passe a ser autor/a de 

sua ação educativa” (ANDRÉ; PESCE, 2012: 43. Inclusões nossas). 

Neste sentido, é atribuição dos cursos de licenciatura, fornecer subsídios capazes de 

contribuir para a formação de um professora/a-pesquisador/a, reflexivo/a e engajado/a na 

construção do conhecimento. No caso da Licenciatura Intercultural Indígena da UFSC, a 

própria distribuição das disciplinas na matriz curricular contribui para a formação do/a 

professor/a-pesquisador/a, pois a articulação entre as mesmas, prevista no PPC, fornece o 

reforço à fundamentação teórica, para levantar hipóteses, buscar e analisar dados que 

contribuirão para a constituição de um/a professor/a pesquisador/a. Além disso, como ressalta 

Marli André (2006a: 223) “A pesquisa pode tornar o sujeito-professor capaz de refletir sobre 

sua prática profissional e de buscar formas (conhecimentos, habilidades, atitudes, relações) 

que o ajudem a aperfeiçoar cada vez mais seu trabalho docente, de modo que possa participar 

efetivamente do processo de emancipação das pessoas”. 

A formação de professores pesquisadores indígenas ganha ainda mais importância 

quando se observa o papel desempenhado por eles em suas comunidades, que, muitas vezes, 

extrapola as atividades escolares. Sendo assim, para além de atuar na docência dos anos finais 

do ensino fundamental e ensino médio de suas comunidades, almeja-se que os professores 

pesquisadores graduados tenham competência para atuar em projetos educacionais de 

interesse dos povos indígenas, a exemplo da Ação Saberes Indígenas na Escola 

(Secadi/MEC), programa de formação continuada organizado em redes coordenadas por 

Instituições de Ensino Superior em parceria com as Secretarias de Estado da Educação. O 

projeto Ação Saberes Indígenas na Escola – Núcleo SC, coordenado pelo MArquE/UFSC, 

contando com praticamente a totalidade dos professores indígenas e não indígenas das 

escolas indígenas, publicou 25 títulos32 até o momento. 

O curso se estrutura em torno de duas terminalidades, segundo exposto anteriormente:  

- Linguagens e suas Tecnologias: Artes, Educação Física, Língua Indígena e 

Língua Portuguesa. Esta terminalidade visa trabalhar com o professor pesquisador 

indígena subsídios a acentuar suas Artes e suas Línguas Maternas/Paternas na fruição 

 
32 Ver a página da ASIE - Núcleo SC: https://saberesindigenas.ufsc.br/. 
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com a Memória Viva e a Cosmologia. 

- Ciências Humanas, Ciências Sociais e Aplicadas: Filosofia, Geografia, História 

e Sociologia. Ao somar essas ciências e lhes lançar compreensão mais espraiada, a 

terminalidade pretende trabalhar com o professor-pesquisador indígena usos e 

cuidados dos recursos naturais presentes no território ocupado por seu povo.  

A proposta considera as potencialidades da LII: Linguagens, Humanidades e 

Conhecimento Ambiental, trabalhadas de forma interligada e transversal. 

Como parte integrante do curso constam disciplinas denominadas Direitos Indígenas 

(I e II), a ofertar subsídios ao professor pesquisador indígena no sentido da compreensão e 

apreensão dos direitos consuetudinários e dos preceitos legais essenciais às escolas indígenas, 

às Terras Indígenas e para o diálogo e transação com a sociedade regional e nacional. No 

transcorrer de cinco semestres serão ofertadas as disciplinas Projetos de Ensino, Pesquisa e 

Ação I a V, que possuem o objetivo de atuar e responder, de forma contextualizada, às 

realidades das diversas comunidades, articulando também as pesquisas referentes ao 

Trabalho de Conclusão de Curso.   

Esta concepção contempla especificidades relacionadas à atualidade vivenciada pelas 

populações indígenas, compondo e incrementando o cenário da política pública de educação 

superior indígena no Brasil. 

Dada a especificidade do curso no âmbito da UFSC conta-se com a colaboração de 

professores, estudiosos e especialistas vinculados a outras instituições, além da presença 

marcante e fundamental de sábios/especialistas indígenas e egressos da LII. Esta 

particularidade se reflete também na composição bibliográfica requerida para as disciplinas, 

demandando um esforço adicional da instituição para aquisição e formação de um acervo 

bibliográfico novo, original, direcionado para a discussão da educação escolar e do ensino 

superior indígena. A esse montante somam-se os TCCs defendidos por egressos e formandos, 

constantes da página eletrônica da LII (www.licenciaturaindigena.ufsc.br) e do repositório 

da BU/UFSC33 (no caso da segunda turma 

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/7494). Importante também destacar a 

publicação de três volumes com uma seleção dos TCCs da primeira turma. A publicação, 

atualmente em preparação e prevista para sair no segundo semestre de 2020, conta com 

financiamento do INCT Instituto Brasil Plural (IBP) da UFSC. 

 
33 De acordo com o que determina a Resolução Normativa n° 126/2019/CUn, de 28.05.2019.  
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Digno de nota novamente é o fato do curso LII ter apresentado um dos menores 

índices de evasão em comparação com outros cursos de licenciatura desta IFES, apontando 

para sua relevância e importância, conferida pelos atores principais deste processo, os/as 

estudantes Guarani, Kaingang, Laklãnõ-Xokleng e suas respectivas comunidades. 

 

4.4 Base legal 

O curso Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica fundamenta-se 

em larga gama de bases legais internacionais, nacionais/federais, estaduais e institucionais, 

abrangentes e específicas: 

● Constituição Federal de 1988. 

● Constituições Estaduais dos Estados MS, ES, RJ, SP, PR, SC e RS (estados nos quais 

localizam-se as Terras Indígenas em que viviam/vivem as/os integrantes das duas 

primeiras turmas), após a promulgação da Constituição da República de 1988; 

● Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre Povos Indígenas e 

Tribais, ratificada no Brasil por meio do Decreto Presidencial n° 5.051/2004; 

● Declaração da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas 

(ONU, 2007); 

● Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas. (OES, 2016). 

● Decreto nº 26/199134 - Dispõe sobre a Educação Indígena no Brasil; 

● Lei nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

● Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas, MEC/1998; 

● Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina 1998;  

● Resolução CNE n° 02/1999 - Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Docentes da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

em nível médio, na modalidade Normal;  

● Resolução CNE n° 03/1999 - Fixa Diretrizes Nacionais para o funcionamento das 

escolas indígenas e dá outras providências; 

 
34 Transfere a atribuição de oferta da educação escolar em escolas indígenas para as secretarias estaduais e 
municipais de educação e a coordenação da política para o MEC, tarefas anteriormente de responsabilidade da 
Funai. 
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● Parecer CNE n° 14/1999. Assunto: Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Escolar Indígena;  

● Lei nº 10.172/2001 - Plano Nacional de Educação;  

● Parecer CNE n° 10/2002 - Dispõe sobre o credenciamento, transferência de 

mantença, estatutos e regimentos de instituições de ensino superior, autorização de 

cursos de graduação, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos 

superiores, normas e critérios para supervisão do ensino superior do Sistema Federal de 

Educação Superior; 

● Referenciais para a Formação de Professores Indígenas, MEC/2002; 

● Parecer nº 282, aprovado pelo Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina em 

22 de novembro de 2005, que normatiza a Educação Escolar Indígena para as populações 

indígenas do Estado de Santa Catarina; 

● Lei nº 11.645/2008 - Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada 

pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade 

da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”; 

● Decreto nº 6.755/2009 - Institui a Política Nacional de Formação de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica, com a finalidade de organizar, em regime de 

colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a formação 

inicial e continuada dos profissionais do magistério para as redes públicas da educação 

básica; 

● Resolução n° 06/CD/FNDE/2009 - Estabelece as orientações e diretrizes para a 

operacionalização da assistência financeira suplementar aos projetos educacionais que 

promovam o acesso e a permanência na universidade de estudantes de baixa renda e 

grupos socialmente discriminados; 

● Decreto nº 6.861, de 27 de maio de 2009 - Dispõe sobre a Educação Escolar Indígena, 

define sua organização em territórios etnoeducacionais, e dá outras providências; 

● Parecer CNE/CEB nº 10/2011 - Oferta de língua estrangeira nas escolas indígenas de 

Ensino Médio; 

● Resolução CNE/CEB nº 5, de 22 de junho de 2012. Define Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Escolar Indígena na Educação Básica; 



 

43 
 

● Parecer CNE/CEB nº 13/2012. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Escolar Indígena na Educação Básica; 

● Parecer CNE/CP nº 06/2014 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores Indígenas;  

● Plano Nacional de Educação – Decênio 2014-2024. Lei nº 13.005, de 25 de junho 

de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) e dá outras providências35; 

● Resolução nº 01, de 07 de janeiro de 2015 - Institui Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Formação de Professores Indígenas em cursos de Educação Superior e de Ensino 

Médio e dá outras providências; 

● Diretrizes Operacionais para a implementação da história e das culturas dos povos 

indígenas na Educação Básica, em decorrência da Lei nº 11.645/2008, de 2015; 

● Deliberações da I e da II Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena, 

realizadas em novembro de 2009 e março de 2018, respectivamente;  

● Resolução CEE/SC 68/2018, advinda do Parecer 282/2005, aprovado pelo CEE/SC 

em 22.11.2005; 

● Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019. Define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica 

e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação 

Básica (BNC-Formação). Esta resolução revoga a Resolução nº 02, de 01 de julho de 

2015; 

● CNE/CP - Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012. Estabelece Diretrizes Nacionais 

para a Educação em Direitos Humanos; 

● Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 - Dispõe sobre a educação ambiental, institui a 

Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências; 

● Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002 - Regulamenta a Lei nº 9.795, de 27 de abril 

de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras 

providências;      

● UFSC - Resolução 017/CUn/1997, de 30 de setembro de 1997. Dispõe sobre o 

Regulamento dos Cursos de Graduação da UFSC; 

 
35 Com atenção ao Plano Estadual de Educação (PEE-SC) – Decênio 2015-2024, ora em elaboração e 
finalização para análise e aprovação na ALESC. 
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● UFSC - Resolução nº 001/CUn/2000, de 29 de fevereiro de 2000. Dispõe sobre os 

princípios para o funcionamento dos cursos de formação de professores oferecidos pela 

UFSC; 

● UFSC - Resolução Normativa 14/CUn/2011, de 25 de outubro de 2011. Regulamenta 

os estágios curriculares dos/as estudantes dos cursos de graduação da Universidade 

Federal de Santa Catarina; 

● UFSC - Resolução Normativa nº 61/2019/CGRAD, de 8 de março de 2019. Dá nova 

redação à Resolução nº 061/CEPE/1996, que aprovou o Regulamento da Coordenadoria 

de Estágios do Departamento de Metodologia de Ensino do Centro de Ciências da 

Educação; e 

● UFSC - Resolução Normativa Conjunta 01/2020/CGRAD/Cex, de 03 de março de 

2020. Dispõe sobre a inserção da Extensão nos currículos dos Cursos de Graduação da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Argumentação: 

A Constituição Federal de 1988 é a principal referência legal no que diz respeito aos 

direitos indígenas. Em seus artigos 231 e 232 reconhece a organização social indígena, seus 

costumes, línguas, crenças e tradições, além dos direitos sobre as terras tradicionalmente 

ocupadas e a autonomia indígena em seus projetos socioculturais. O Art. 210 garante o direito 

ao uso da língua materna nos processos de alfabetização e ensino-aprendizagem. 

A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, ratificada pelo 

Estado brasileiro em 2004, trata especificamente dos direitos educacionais dos povos 

indígenas nos artigos 26 a 31, afirmando que “[...] deverão ser adotadas medidas para garantir 

aos membros dos povos interessados a possibilidade de adquirirem educação em todos os 

níveis, pelo menos em condições de igualdade com o restante da comunidade nacional.” Na 

esfera internacional observa-se ainda a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos 

Povos Indígenas. Ambos documentos oferecem vigor à autodeterminação, à alteridade e à 

essencial e necessária construção da educação escolar e superior indígena como educação 

específica. 

  Em 1991, com a publicação do Decreto nº 26/1991, que dispõe sobre a educação 

escolar indígena no Brasil, transferiu-se da Funai ao MEC a coordenação da Educação 

Escolar Indígena no país e aos estados e municípios a sua execução.   

Já a Portaria Interministerial MJ/MEC nº 559/1991 estabeleceu a criação dos Núcleos 
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de Educação Escolar Indígena – NEIs, de caráter interinstitucional, com representações de 

entidades indígenas e indigenistas com atuação na educação escolar indígena. Nesse sentido 

cada estado da federação trilha a sua própria realidade, de forma mais ou menos audaz e 

adequada. 

Outro marco importante no que se refere ao direito à escola específica e diferenciada 

de povos indígenas no Brasil deu-se com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) de 1996, que assegura às comunidades indígenas a utilização de suas 

línguas (materna e/ou paterna) nos processos próprios de aprendizagem, atendendo ao 

disposto no artigo 210 da Constituição Federal. 

A educação escolar indígena é mencionada também nos artigos 78 e 79 da LDB, que 

preconizam como dever do Estado a oferta de educação escolar intercultural e bilíngue a 

fortalecer as práticas socioculturais e a língua materna de cada sociedade indígena, e a 

proporcionar a oportunidade de robustecer sua memória histórica e reafirmar sua identidade, 

oportunizando também acesso aos conhecimentos técnico-científicos, numa troca e 

reciprocidade permanentes na via da interculturalidade.   

Para que isso possa ocorrer, a LDB determina a articulação dos sistemas de ensino 

para a elaboração de programas integrados de ensino e pesquisa, com a participação das 

comunidades indígenas em sua formulação e o desenvolvimento de currículos específicos. A 

LDB prevê também a formação de pessoal especializado para atuar na educação escolar 

indígena e na elaboração e publicação de materiais didáticos a serem utilizados nessa 

modalidade de educação. Nesse sentido atuou o programa Ação Saberes Indígenas na Escola 

-  Núcleo Santa Catarina (MEC), sob coordenação do MArquE/UFSC, de 2014 a 2020, com 

a participação dos professores Guarani, Kaingang e Laklãnõ-Xokleng, acadêmicos da LII36. 

O Referencial Curricular Nacional de Educação Indígena (RCNEI), publicado no 

final de 1998, foi organizado com o objetivo de subsidiar a elaboração e a implementação de 

programas de educação escolar indígena e contribuir tanto para a formação de professores 

indígenas como também de técnicos, a fim de que se tornem aptos a apoiar e viabilizar essa 

modalidade de ensino. O RCNEI foi produzido com a contribuição de professores indígenas, 

com secretarias estaduais e municipais de educação, de entidades não-governamentais e de 

professores, antropólogos e linguistas de diversas universidades brasileiras. Em decorrência 

disso, o documento reflete a multiplicidade dos atores envolvidos em sua formulação (MEC, 

 
36 Ver a página eletrônica www.saberesindigenas.ufsc.br. 
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1995). 

A Resolução CNE/CEB nº 002/1999 instituiu Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Formação de Docentes da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

em nível médio, na modalidade Normal. Já a Resolução CEB/CNE, nº 003/1999, fixou as 

diretrizes nacionais para o funcionamento das escolas indígenas. A educação escolar indígena 

também está assegurada pelo Plano Nacional de Educação – PNE, Lei nº 10.172/2001.  

Considera-se indispensável que o curso dialogue com o que as novas referências 

administrativas/políticas expressam no Decreto nº 6.861, de 27 de maio de 2009, que “Dispõe 

sobre a Educação Escolar Indígena, define sua organização em territórios etnoeducacionais, 

e dá outras providências.” Transcorridos onze anos, salvo melhor conduto, ainda não há 

territórios etnoeducacionais no sul do país. 

Na última década novos passos dimensionaram a efetividade da educação escolar e 

superior indígena no Brasil, que “resultam do crescente papel que o protagonismo indígena 

tem desempenhado no cenário educacional brasileiro, seja nos diferentes espaços de 

organizações de professores indígenas nas suas mais diversas formas de associações, seja por 

meio da ocupação de espaços institucionais estratégicos como as escolas, as Coordenações 

Indígenas nas Secretarias de Educação, no Ministério da Educação, bem como a 

representação indígena no Conselho Nacional de Educação (CNE).” (Parecer CNE/CEB nº 

13/2012). 

A Resolução nº 01, de 07.01.15, em seu Capítulo II (Da construção e do 

desenvolvimento de programas e cursos específicos para a formação de professores 

indígenas), Seção II (Dos projetos pedagógicos de cursos e das propostas curriculares), Art. 

8º, aponta: “Os projetos pedagógicos de cursos da formação de professores indígenas devem 

ser construídos no âmbito das instituições formadoras de modo coletivo, possibilitando uma 

ampla participação dos povos indígenas envolvidos com a proposta formativa e a valorização 

dos seus conhecimentos e saberes.”  

Mais especificamente no que se refere aos então denominados Projetos Políticos 

Pedagógicos, em seu Art. 9º, a Resolução assinala:  

Em consonância com os princípios da Educação Escolar Indígena, os 
projetos pedagógicos de cursos devem ser construídos tendo como base:  

I - as especificidades culturais e sociolinguísticas de cada povo e 
comunidade indígena, valorizando suas formas de organização social, 
cultural e linguística;  
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II - as formas de educar, cuidar e socializar próprias de cada povo e 
comunidade indígena;  

III - a necessidade de articulação entre os saberes, as práticas da formação 
docente e os interesses etnopolíticos, culturais, ambientais e linguísticos 
dos respectivos povos e comunidades indígenas;  

IV - a relação entre territorialidade e Educação Escolar Indígena, 
estratégica para a continuidade dos povos e das comunidades indígenas em 
seus territórios, contribuindo para a viabilização dos seus projetos de bem-
viver; e  

V - a relação dos povos e comunidades indígenas com outras culturas e seus 
respectivos saberes. 

 

Não obstante, “o aspecto mais inovador da legislação em voga é o reconhecimento de que os 

indígenas não só possuem ‘sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições’, 

mas principalmente que utilizam ‘processos próprios de aprendizagem’ que precisam ser 

levados em conta pela escola.” (TASSINARI, 2007a: 3). 

Tais pressupostos vigoraram no PPP apresentado em 2009, foram tonificados no 

segundo PPP da LII, de 2014/2015, e estão articulados neste PPC, espelhando tanto a 

conjuntura nacional no que tange a educação escolar e superior indígena quanto a 

especificidade experienciada e avaliada na UFSC. Esses desígnios devem ser considerados 

nas escolas indígenas, nas licenciaturas interculturais indígenas, pelos gestores públicos 

federais, estaduais e municipais, somando ainda todos os que atuam nessa esfera educacional.  

Nesse cenário, ressalte-se igualmente, para além do já apontado, a Lei nº 11.645/2008, 

que altera o artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, instituindo a 

obrigatoriedade do estudo de história e cultura indígena nos estabelecimentos de ensino 

fundamental e médio, públicos e privados. Trata-se, portanto, de imprescindível e intenso 

trabalho junto a escolas não indígenas nos entornos das Terras Indígenas, nos centros urbanos 

e rurais, que pode e deve ser consubstanciado especialmente pelos egressos da LII/UFSC. Já 

as Diretrizes Operacionais para a implementação da história e das culturas dos povos 

indígenas na Educação Básica, em decorrência da Lei nº 11.645/2008, data de 2015. 

Reforça-se a Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019, que “Define as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação 

Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da 

Educação Básica (BNC-Formação)”, dado que esta Licenciatura Intercultural Indígena passa 

a ofertar duas terminalidades que a corroboram: 1) Linguagens e suas Tecnologias: Artes, 

Educação Física, Língua Indígena e Língua Portuguesa e 2) Ciências Humanas, Ciências 

Sociais e Aplicadas: Filosofia, Geografia, História e Sociologia. A proposta considera as 
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potencialidades da LII (Linguagens, Humanidades e Conhecimento Ambiental) trabalhadas 

de forma integrada e transversal, como afirmado anteriormente. 

Ainda que com regime diferenciado, à Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da 

Mata Atlântica cabe funcionamento de acordo com a legislação pertinente na UFSC: a) aos 

cursos de graduação, como é o caso da Resolução 017/CUn/199737; b) aos princípios para o 

funcionamento dos cursos de formação de professores, conforme a Resolução nº 

001/CUn/2000; c) aos estágios curriculares dos/as estudantes dos cursos de graduação, como 

exposto pela Resolução Normativa 14/CUn/2011 e pela Resolução Normativa nº 

61/2019/CGRAD38; e d) à inserção da Extensão nos currículos dos Cursos de Graduação, 

conforme a Resolução Normativa Conjunta 01/2020/CGRAD/Cex, de 03 de março de 2020.   

 
37 Dispõe sobre o Regulamento dos Cursos de Graduação da UFSC. 
38 Esta resolução da Câmara de Graduação da UFSC aprova, em seu artigo primeiro, “as normas que 
regulamentam os Estágios Curriculares Supervisionados, componentes obrigatórios dos cursos de licenciatura, 
e a Coordenadoria de Estágios do Departamento de Metodologia de Ensino (MEN) do Centro de Ciências de 
Educação (CED) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).”  O parágrafo único deste artigo 
estabelece: “Em razão de suas especificidades, os cursos de licenciatura ofertados em modalidades 
diferenciadas poderão ter regulamentação própria.” 
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05 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

5.1 Justificativa 

A educação escolar para indígenas no Brasil surgiu logo após os primeiros contatos 

com os europeus no século XVI, cumprindo objetivos e modelos específicos conforme os 

interesses e intencionalidades dos diversos grupos que se relacionaram com os diferentes 

povos indígenas. Inicialmente foi usada como instrumento de catequização, visando a 

integração à sociedade regional. Esta prática acontecia em internatos nos quais crianças e 

adultos eram submetidos aos costumes da sociedade não indígena, o que levou, via de regra, 

à negação de suas identidades e à sucumbência de suas línguas.  

A criação e presença da escola em comunidades indígenas ocorreu em momentos 

distintos no século XX, com a atuação de professor não indígena. Na década de 1970 as 

escolas indígenas no sul do Brasil adotaram o ensino bilíngue com o objetivo de traduzir 

conteúdos da língua portuguesa para as línguas indígenas, a fim de possibilitar que as crianças 

indígenas aprendessem a língua portuguesa. Essa prática não valorizava o uso da língua 

indígena, ao contrário, desejava apressar o processo de transição e integração dessas 

comunidades. Anterior a isso, a realidade apontava a existência de escolas em áreas indígenas 

nas quais era proibido o uso das línguas próprias, perdurando experiências traumatizantes, 

relatadas ainda hoje por mulheres e homens idosos. Posteriormente, somaram-se aos 

professores não indígenas em sala de aula, os monitores indígenas. 

Transformações substantivas, todavia, derivaram da Constituição Federal de 1988, 

quando à Educação Escolar Indígena, sendo auferido um novo perfil no Brasil. 

Nas últimas décadas, esforços substanciais caminham na direção de que a Educação 

Escolar Indígena, assim como a formação de professores indígenas, se torne uma política de 

respeito às diversidades culturais e linguísticas dos diferentes povos, no empenho de 

substantivar a pluralidade, a alteridade existente. De anterior imposição deve ser proposição 

e concretização das expectativas e demandas das comunidades.  

As escolas indígenas passaram a constituir meio de acesso à sistematização de saberes 

e conhecimentos ancestrais e tradicionais, e ainda ser espaço de luta e diálogo para a garantia 

de direitos constitucionais. É um meio para o fortalecimento linguístico e cultural, assim 

como para a construção de projetos de interlocução com os entornos das terras indígenas, 

com as sociedades regionais e nacional. 

Desta forma, 
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Tratando das políticas públicas de educação escolar para indígenas e 
sobre indígenas, lembramos que, no Brasil, o sistema de ensino passou por 
uma ampla reformulação decorrente da promulgação da Constituição 
Nacional em 1988 e da conseqüente aprovação da nova Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional em 1996. As mudanças na legislação brasileira 
a respeito dos direitos indígenas são fruto de um grande movimento social 
que aglutinou lideranças indígenas de todo o país, com o apoio de 
intelectuais e religiosos, ao longo dos anos 1980. (TASSINARI, 2007: 2) 
(grifo nosso) 
 

A garantia de uma escola com um novo perfil, seguindo o que está previsto na 

legislação, ou seja, escolas específicas, diferenciadas, multiculturais e bilíngues ou 

multilíngues, passa pela capacidade de diálogo entre os gestores públicos e os professores e 

as lideranças indígenas, bem como com as demais instituições que desenvolvem projetos e 

programas de pesquisa e atuação junto a estas populações.  

Já existe consenso quanto ao princípio de que, para a consolidação de uma Educação 

Escolar Indígena pautada nos princípios da diferença, da especificidade, do 

bilinguismo/multilinguismo e da interculturalidade, é fundamental que os professores das 

comunidades sejam indígenas e tenham uma formação específica para tanto. Essa formação 

passa pelo respeito aos usos linguísticos próprios de cada povo e pela garantia de prática dos 

processos próprios de ensino e de aprendizagem. Isso significa atentar às cosmovisões, às 

concepções de tempo, às práticas socioculturais específicas, aos conhecimentos sobre a 

natureza, aos valores de fortalecimento à organização sociopolítica do povo. Em outras 

palavras, significa reconhecer e validar os saberes da comunidade imbricados à cosmologia, 

à cosmogonia, à ancestralidade, à memória coletiva, às experiências individuais, familiares e 

grupais, ao meio ambiente, às condições temporo-espaciais. O patamar a possibilitar tal 

conjugação e vivência se assenta na efetivação dos direitos territoriais constitucionais. 

A demanda por curso de formação de professores/as indígenas em IES pode ser 

justificada pela população indígena presente no Sul da Mata Atlântica. Apenas nos três 

estados do sul do Brasil (PR, SC e RS) a população está estimada em 74.945 (IBGE, 201039). 

Se considerarmos ainda todas as UF as quais o curso se propõe a atender, somando MS 

(relativo aos Guarani e Kaiowá), SP, RJ e ES, a população ultrapassa 140 mil pessoas.  

De acordo com o MEC/Inep/Deed (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira, 2013), o Censo Escolar de 2005 registrou 2.323 

estabelecimentos de educação escolar indígena no país (a maioria sob a responsabilidade das 

 
39 De acordo com a página https://indigenas.ibge.gov.br/images/indigenas/estudos/indigena_censo2010.pdf. 
Acesso em 21.04.2020. 
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administrações estaduais), com exceção dos estados do Piauí e Rio Grande do Norte. Em 

atuação nessas escolas totalizavam-se 8.431 docentes, dos quais 90% indígenas, conforme 

estimativas da Coordenação Geral de Educação Escolar Indígena (MEC). Naquele ano, o 

número total de estudantes indígenas reunia 234.869. No que tange a região Sul, o censo 

levantou 108 escolas indígenas, com 9.673 estudantes na Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos. É sabido que o número de 

alunos/as e professores/as indígenas é crescente no país e nesse contexto a formação no 

ensino superior se mostra irrevogável. 

 Na região de abrangência do Sul da Mata Atlântica (região Sul e parte das regiões 

Sudeste e Centro-Oeste), existem poucos cursos de Licenciatura Intercultural Indígena em 

desenvolvimento. Trata-se da UFSC (SC), da UFSM40 (RS), da UFES (ES), da UFGD e 

UFMS (MS). Apesar do empenho, a UFRGS (RS) e a Unila (PR) não puderam dar início a 

LIIs. A Licenciatura Intercultural Indígena no Estado de São Paulo está em fase de 

organização final para seu início, junto à Unifesp, voltada para os povos Guarani Mbya, Tupi 

Guarani, Kaingang, Terena e Krenak. Vale relembrar que cada curso dessa natureza no país 

é distinto, considerando as singularidades e demandas das populações indígenas, do cabedal 

das Instituições de Ensino Superior, dos contextos estaduais, para citar alguns aspectos 

essenciais. Por ora, portanto, em todo o sul do Brasil, dentre as Instituições de Ensino 

Superior públicas, apenas a UFSC oferta essa modalidade de ensino, sendo que a Unochapecó 

(SC), formou duas turmas no Curso de Licenciatura Indígena Kaingang. Em maio de 2019 a 

SED SC publicou edital41 para “Credenciamento de Instituições de Ensino Superior para a 

oferta de Curso de Licenciatura Indígena Kaingang – Habilitação Pedagogia e/ou de Curso 

de Licenciatura Indígena Xokleng – Habilitação Pedagogia, na modalidade presencial”, com 

pagamento de bolsas de graduação via o Programa de Bolsas Universitárias de Santa 

Catarina. 

 
5.2 Objetivo Geral 

Formar e habilitar professores/as-pesquisadores/as Guarani, Kaingang e Laklãnõ-

Xokleng em licenciatura no ensino superior, numa perspectiva intercultural e interdisciplinar, 

visando os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio de escolas indígenas, que 

 
40 Trata-se do curso em Educação Indígena, Educação à Distância, dirigido exclusivamente à população 
Kaingang, no noroeste do RS. 
41 Ver http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/index.php/legislacao/editais-legislacao/910-edital-1010-sed-2019/file. 
Acesso em 30.04.20.  
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concomitantemente desenvolvam ações para além da esfera escolar, atuando em projetos, 

pesquisas e atividades ligadas diretamente às suas comunidades e também no âmbito 

acadêmico-técnico-científico dos níveis mais especializados, como a pós-graduação. 

 

5.3 Objetivos Específicos 

● Formar professores/as-pesquisadores/as Guarani, Kaingang e Laklãnõ-Xokleng para 

atuação nas escolas de ensino fundamental e médio de suas comunidades, em 

consonância com a realidade social e cultural específica e segundo a legislação 

nacional que trata da educação escolar indígena, considerando a pesquisa como 

princípio educativo; 

● Criar condições teóricas, metodológicas, tecnológicas e práticas para que 

professores/as-pesquisadores/as Guarani, Kaingang e Laklãnõ-Xokleng possam 

refletir e construir os projetos pedagógicos em suas escolas de atuação futura; 

● Capacitar professores/as-pesquisadores/as Guarani, Kaingang e Laklãnõ-Xokleng 

para a compreensão da prática de planejamento e das políticas de gestão escolar; 

● Potencializar a atuação junto às lideranças indígenas como agentes na defesa dos 

direitos territoriais, de conhecimento tradicional, e de organização social, política, 

econômica e cultural; 

● Desenvolver ações que permitam a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão, fortalecendo as pesquisas e articulações dos acadêmicos com lideranças e 

sábios/especialistas mulheres e homens nas comunidades; 

● Promover ações didático-pedagógicas de caráter transdisciplinar no processo de 

formação docente; 

● Habilitar professores-pesquisadores Guarani, Kaingang e Laklãnõ-Xokleng para a 

execução da Lei nº 11.645/2008, que institui a obrigatoriedade do estudo de história 

e cultura indígena nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e 

privados;  

● Garantir que os processos ensino-aprendizagem agreguem atividades desenvolvidas 

entre a universidade, as escolas e as comunidades indígenas; e 
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O exercício da interculturalidade vem sucedendo de inúmeras formas desde a chegada 

dos europeus ao continente americano, entre os séculos XV e XVI. Violências como invasões, 

espoliação, epidemias, escravização, genocídio marcaram a história da relação entre os povos 

indígenas e as nações europeias, no que se configura prática etnocida que se desdobra de 

diversas formas desde então e permanece ativa nos dias atuais. Trocas e negociações, respeito 

e apoio mútuo, entretanto, não deixaram de estar presentes, ao modo de resistências capilares 

ao exercício do poder e ao propósito da dominação de povos e territórios. A 

possibilidades. Assumindo tais circunstâncias nos propomos a refletir sobre uma metodologia 

que sirva de esteio ao trabalho da equipe multiétnica da Licenciatura Intercultural Indígena 

do Sul da Mata Atlântica, cujo eixo central são os modos de ocupação territorial e os direitos 

daí advenientes. 

Os povos indígenas têm e sempre tiveram as suas próprias metodologias de 

transmissão de conhecimentos. Entretanto, no Brasil, assim como em diversos outros países, 

os processos diferenciados de ensino-aprendizagem desses povos foram subestimados e 

tornaram-se invisíveis aos olhos da sociedade ocidental (envolvente, regional, nacional, não 

indígena) desde o advento dos portugueses, exatamente no transbordo para o século XVI. 

Isso implicou num processo desagregador para os povos indígenas, ocorrendo modificações 

e inclusive aniquilamento de formas tradicionais de educação. Essas práticas se fizeram 

presentes ao longo do processo de construção do Brasil, ora com grupos religiosos, ora com 

os órgãos protecionistas do Estado - o Serviço de Proteção aos Índios (SPI42) e posteriormente 

a Fundação Nacional do Índio (Funai), ora por meio de organismos estatais de formulação 

de políticas públicas, tendo como objetivo a integração/assimilação das sociedades indígenas. 

As décadas de 1970 e 1980 são emblemáticas no movimento de alteração desse 

quadro de dependência e submissão, pois testemunharam o incremento da criação de 

organizações indígenas e indigenistas no país, a efetivação de eventos com forte articulação, 

visando transformações basilares na concepção e legislação em favor dos povos indígenas no 

 
42 O SPI, criado em 20.07.1910 via Decreto n° 8.072, somando a função de Localização de Trabalhadores 
Nacionais (07.09.1910), tinha como objetivo reservar/aldear os índios junto com caboclos em núcleos agrícolas. 
O regulamento de criação do SPI foi confirmado pelo Decreto n° 9214, de 15.12.1911. Em 1914 o SPI passou 
a tratar somente da questão indígena, deixando a localização de trabalhadores nacionais para outra repartição 
governamental, tornando-se então a base da política indigenista do país (RIBEIRO, 1996: 157 e 158). O órgão 
foi extinto e posteriormente substituído pela Funai, criada em 05.12.1967, por meio da Lei nº 5.371. 



 

54 
 

Brasil. Não se pode esquecer que o país vivia o período da ditadura militar, autoritário, 

repressor, sendo que esse movimento orgânico se inseria nos esforços rumo à 

redemocratização. O processo da Assembleia Nacional Constituinte de 1987-1988 foi de 

essencial importância para a concretização das demandas dos povos indígenas no contexto 

legal, solidificadas na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 no que tange 

direitos territoriais, de saúde, educação diferenciada, benefícios previdenciários, auxílios 

assistenciais de prestação continuada, sustentabilidade, autonomia, autodeterminação. 

Na atualidade, o aumento descontrolado das frentes de expansão nas suas variações 

agropecuárias, madeireiras, grileiras, mineradoras (contextos do garimpo de ouro, pedras 

preciosas, metais etc.), imobiliárias, industriais e de grandes empreendimentos (como os 

hidrelétricos, por exemplo), vem causando impactos irreversíveis para a maioria dos povos 

indígenas brasileiros, dadas as consequências nefastas para os territórios que 

tradicionalmente não só ocupam, mas perfazem e pelos quais são constituídos. Gersem 

Luciano Baniwa, professor da UFAM e referência crucial no âmbito da educação escolar 

indígena no Brasil, propõe três passos para resistir às investidas do capital sobre as 

possibilidades relacionais dos povos: 

 
O primeiro é o passo do reconhecimento e conhecimento profundo das 
entranhas e das diferentes faces da colonialidade atual que nos leve a uma 
consciência e atitude crítica e ativa. O segundo passo é de desconstrução da 
colonialidade vigente, quebrando a blindagem de seus saberes e práticas 
racistas e de dominação, por meio de uma limpeza mental, cultural, 
cognitiva e espiritual. O terceiro e último passo é o da construção de 
saberes, culturas, práticas, mentes e espiritualidades não coloniais 
(LUCIANO, 2019: 29-30). 

 
 

Os princípios metodológicos propostos para este curso de graduação - 

Reconhecimento, descontrução e construção – podem ser entendidos como um tripé de 

princípios fundamentais. Encontram-se embasados nestes desafios e buscam se constituir 

enquanto solo propício para semear modos de superá-los. Assim, tais metodologias não 

podem ser limitadas à enumeração de ideias, técnicas ou práticas, pelo contrário, elas devem 

ser reconhecidas em processo permanente de maturação e em estado de ampla abertura à 

experimentação de práticas transdisciplinares, intercientíficas e multicosmológicas. Sem essa 

concepção a formação poderá ser comprometida e objetivos do curso poderão ser 

parcialmente alcançados. As metodologias, por outro lado, podem ser variadas, inclusive 

considerando as práticas pedagógicas de ensino, de aprendizagem e de avaliação.     

Em concordância com tal propósito, a concepção e o planejamento do Curso de LII 
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se embasam numa série de pressupostos teóricos e metodológicos que possibilitem 

equacionar o hiato existente entre a educação tradicional indígena e as propostas existentes 

nas escolas das aldeias nos processos de educação escolar indígena e suas determinações 

legais: diferenciada, bilíngue, intercultural, específica e comunitária. Para além disso, 

evocam a autodeterminação e a autonomia indígena. 

A autodeterminação dos povos indígenas, palavra de ordem na legislação 

internacional graças aos esforços e à firme vontade de suas lideranças, é um direito 

inalienável dadas as profundas diferenças quanto à cosmologia, organização social, política, 

epistemologias etc., em relação à chamada civilização ocidental. O respeito a tais diferenças 

é objetivo prioritário nos diversos âmbitos de negociação política, desde congressos e 

parlamentos de diversas nações ou reuniões na ONU, até os órgãos estatais federais, estaduais 

e municipais encarregados da implementação e efetivação de políticas públicas nas áreas, 

fundamentalmente, de direitos territoriais e da saúde (esfera federal) e da educação (esfera 

estadual e municipal). O direito às terras e o respeito aos modos particulares de habitar os 

territórios são essenciais ao exercício da autodeterminação indígena, motivo pelo qual a 

territorialidade é o eixo central desta proposta metodológica.   

A pesquisa continuada e a reflexão crítica sobre os aspectos e conceitos que definem 

o caráter deste projeto - interculturalidade, bilinguismo, especificidade - é uma ferramenta 

preciosa ao permitir abrir um campo de possibilidades para as práticas pedagógicas nas 

escolas das aldeias e nos cursos específicos de formação técnica e superior, renovando 

permanentemente as perspectivas a partir das experiências singulares que se espalham e 

florescem pelo mundo afora. As experiências das duas turmas anteriores (2011-2015 e 2016-

2020) ocupam lugar especial no desenvolvimento da presente proposta, pois constituem a 

memória a partir da qual são elaborados os planos para a continuidade do curso na UFSC. 

Neste intuito a pesquisa de Clarissa Rocha de Melo (2014) contribui de maneira significativa.  

Assim, situando estas temáticas - interculturalidade, bilinguismo (ou 

multilinguismo), diversidade/diferença, especificidades e singularidades - como orientadoras 

das propostas curriculares e como pautas de discussão ao longo do processo formativo na 

Educação Superior Indígena, a LII do Sul da Mata Atlântica não se limita a ser um programa 

de formação, mas um movimento que busca promover encontros entre povos, 

conhecimentos, técnicas, ciências, experiências para a elaboração conjunta de propostas 

práticas que alimentem as demandas e anseios dos povos indígenas neste âmbito, 

contribuindo para o desenvolvimento das sociedades não indígenas em direção ao respeito à 
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diversidade e à valorização das diferenças, sempre plurais e múltiplas, como propugnado, 

por exemplo, pela Lei 11.645/2008. Para tal, a metodologia da LII é ela mesma 

"transculturalmente" construída, segundo "uma lógica de complementaridade de 

conhecimentos, saberes, cosmologias e epistemologias, própria da racionalidade ontológica 

dos povos ameríndios" (LUCIANO, 2019: 61). Este é o seu desafio almejado, o seu propósito 

sonhado.  

Como afirmado logo acima, somos conscientes das complexidades e perigos do 

conceito de interculturalidade que nomeia esta proposta, servindo como afirmação de nosso 

propósito de propor formas diferenciadas de trocas de saberes entre povos a partir de uma 

postura crítica e em renovação permanente, que permita enfrentar com bastante clareza o 

desafio.  Para isto será relevante promover pesquisas com o intuito de conhecer as 

experiências de povos indígenas de outros países e regiões etnográficas no âmbito da 

interculturalidade. Consideramos de fundamental importância estarmos atentos aos possíveis 

efeitos nocivos da interculturalidade, constituindo parte central desta proposta elaborar 

estratégias que permitam evitar a sua potencialização. Dentre tais possíveis efeitos nocivos 

da interculturalidade, destacamos o de funcionar enquanto "aparato projetivo" que torna a 

diferença (a alteridade) um objeto da naturalização de categorias ocidentais - cultura, 

identidade -, priorizando, de uma perspectiva utilitarista, produtos em lugar de processos e 

relações, e promovendo assim a já demasiadamente presente "etnofagia da alteridade":  

 
[...] intentamos escarbar en los contextos discursivos específicos que 
marcaron la emergencia de la “interculturalidad”, no como una simple 
formulación interpretativa, sino más bien como una consigna y como una 
maquinaria, un aparato discursivo que procura abrir una especie de campo 
de posibilidades conceptuales, el cual a su vez pretende conjugar ciertas 
naturalizaciones occidentales respecto de la “cultura” con la invocación al 
respeto a una otredad cultural. Sin embargo, si esta otredad se comprende 
de acuerdo con estas mismas naturalizaciones, estaremos hablando más 
bien de una operación proyectiva, y no necesariamente de un nuevo campo 
de posibilidades (CAVALCANTI-SCHIEL, 2008: 01). 

 
 
É na intenção de controlar esse ímpeto assimilacionista fortemente vinculado ao campo da 

educação escolar, assim como da formação superior, que reflexões críticas sobre os 

pressupostos que alimentam e fundamentam muitas das políticas públicas, programas e 

projetos nessa área se tornam imprescindíveis. É neste mesmo sentido que desde a década de 

1990, no contexto mais geral da América Latina, vem se fortalecendo a postura de que a 

interculturalidade, ideia oriunda das reflexões sobre educação escolar indígena, deve ser 

redimensionada, pois ela abrange todos os agentes e âmbitos do social, como o jurídico, o 
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econômico, o político, o científico, o ambiental, a saúde e a produção cultural. Esta é a 

proposta da "interculturalidade crítica", que no âmbito da Educação questiona a "construção 

da chamada 'cultura comum' e os conhecimentos e valores considerados 'universais'" (cf. 

CANDAU, 2010: 339-340, tradução nossa). 

Uma vez que a categoria interculturalidade, como pontuado por Collet (2006: 115), 

“é um dos princípios básicos tanto do Referencial Curricular Nacional para as Escolas 

Indígenas (RCNEI), como de diversos projetos de educação escolar indígena existente no 

Brasil.”, não podemos simplesmente limitarmo-nos a definir os seus princípios e problemas 

cardeais, sendo necessário tomar a nossa prática intercultural, de forma a avaliar a partir de 

quais dos seus sentidos é possível seguir em frente fazendo proliferar os melhores resultados.  

É possível imaginar as escolas nas aldeias e os cursos de formação superior destinados 

aos povos indígenas como "zonas de contato" (cf. PRATT, 1991). Alguns apontamentos sobre 

a Educação Escolar Indígena no Brasil a partir de estudos etnográficos, nos permitem 

compreender os meandros e singularidades de tal contato. Para falar em Educação Escolar 

Indígena no Brasil é, portanto, imprescindível, em primeiro lugar, compreender o que os 

povos indígenas estão dizendo sobre o papel-documento enquanto ferramenta política que 

vem substituir o confrontamento violento e, portanto, sobre a necessidade de se dominar esta 

nova arma, que simboliza de maneira profunda as relações entre os povos indígenas e o 

Estado, compreendendo este último não só na sua dimensão institucional, mas como 

mediador, em alguns casos, de interesses econômicos empresariais que agridem e impedem 

as condições para a vida digna dos indígenas no Brasil. A presença dessa intrincada relação 

entre Estado e interesses econômicos é notável nos hiatos existentes - seja no âmbito da 

legislação sobre as terras indígenas, seja no âmbito das diretrizes curriculares de educação 

indígena -, entre a promulgação de leis e a sua efetivação. Neste contexto, o papel é, ao 

mesmo tempo, possibilidade e empecilho. Possibilidade, por exemplo, de se garantirem os 

desejos e necessidades das comunidades a respeito de uma educação de fato diferenciada, em 

tudo aquilo que diz respeito à legislação, ao calendário diferenciado, à contratação de 

professores indígenas etc. Impedimento quando utilizado por alguns responsáveis 

administrativos das Gerências Regionais de Educação como barreira para a implementação 

das ideias e mudanças propostas pelas comunidades – muitas demandas são ditas não serem 

possíveis de análise e, quiçá, efetivação, porquanto não estejam no papel (nos planejamentos, 

PPPs, currículos etc.), fator altamente desmotivador para os professores, uma vez que não se 

oferece a devida formação continuada que lhes permita a familiarização com esses 

expedientes. O papel é, então, veículo de um saber que, pela sua distância, acaba por não ser 
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ambicionado, fazendo os professores indígenas se desmotivarem ante materiais didáticos que 

não lhes dizem respeito ou ao terem que expressar, no formato de projetos, planejamentos, 

planos de aula, currículos, PPPs, algo que se move no espaço dos afetos, da intuição e de um 

saber que, após séculos de transmissão oral, tem no próprio corpo o seu suporte. Neste sentido 

Franchetto (2008) alerta para a necessidade de uma maior reflexão a respeito dos efeitos que 

o papel (a escrita) teve para os povos indígenas desde a colonização. Segundo esta autora:  

 
Entre as experiências mais marcantes da história do encontro entre 
populações indígenas e colonizadores estão a descoberta, a entrada, a 
aquisição e o impacto da escrita, com seus inevitáveis corolários: 
alfabetização, letramento e escolarização. Instrumentos delicados e ao 
mesmo tempo poderosos nas mãos dos agentes “civilizadores”, essas 
experiências operam mudanças significativas nas sociedades indígenas. 
Pouco se tem refletido sobre este tema no âmbito da história dos povos 
indígenas no Brasil e pouco se tem ouvido o que os índios dizem e contam 
sobre ele (FRANCHETTO, 2008: 31).  

 
O modo em que essa experiência opera mudanças hoje em dia passa, como apontado por 

Silva (2001: 12), pelo descompasso entre “a educação diferenciada como projeto” e “a 

realidade das escolas indígenas no país”. É esta mesma autora que chama a atenção para a 

necessidade de reconhecer na escola um espaço privilegiado para discussões e debates cujas 

raízes se encontram em outros contextos sociais “atinentes aos diversos níveis da realidade 

indígena” (SILVA, 2001: 24). Eis por isto que, em 2001, a autora se surpreendia pela não 

utilização de “recursos teóricos sofisticados” (idem, p. 39) nas reflexões a respeito da 

Educação Escolar Indígena, tarefa a ser realizada pela antropologia. Franchetto (2006) 

também chama a atenção para a necessidade de maiores reflexões a respeito do impacto nas 

comunidades da Educação Indígena, campo “atravessado por inúmeras linhas de força”, 

dependente da atuação de um Estado que ora perpetua um modelo tutelar e um projeto 

homogeneizante, ora se mostra francamente omisso, e formado de “contradições entre uma 

retórica inócua e práticas pouco refletidas, por vezes profundamente autoritárias e 

enganadoras” (2006: 197).  

Nestes contextos, aponta Gomes, os processos indígenas de incorporação dos 

conhecimentos que se produzem no cotidiano das relações com os parentes, não “alcançam 

visibilidade ou o estatuto de aspectos 'culturais'”, de forma que, práticas milenares que 

fundamentam a vida social destas comunidades acabam sendo entendidas como modalidades 

e/ou variações pedagógicas, possibilidades didáticas, sendo assim situadas em uma área 

alheia à legislação a respeito das especificidades indígenas (GOMES, 2006: 325). É 

importante que entre estas práticas, que dizem respeito aos corpos, consideremos as 
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distribuições espaciais nas comunidades, as relações entre as casas e os caminhos que as 

ligam, atreladas a dimensões temporais que dizem respeito às mudanças nas configurações 

do parentesco na sequência das gerações, remodelando as relações entre estas diversas 

gerações. Ao se instalar nas comunidades, a escola impõe uma nova configuração espaço-

temporal, redistribuindo lugares, tempos e pessoas e, assim, causando um forte impacto 

cultural no sistema de vida indígena. A escola, por sua vez, traz consigo uma “setorização do 

conhecimento” que, no caso Guarani, por exemplo, entra em conflito com o lugar central que 

o afeto e o sentimento ocupam tanto na transmissão como na aquisição do conhecimento: “O 

tempo vivido, sentido internamente, sobrepõe-se ao relógio. O ritmo da aula é o ritmo do 

coração (BERGAMASCHI, 2007: 208).  

Segundo Ferreira (2001), os encontros de professores, apoiados por diferentes ONGs, 

constituem (desde há mais de 16 anos, quando da data de publicação do artigo mencionado) 

alternativas para enfrentar a situação de descaso por parte dos órgãos públicos responsáveis, 

surgindo nestes contextos propostas de “novas concepções de educação” mais próximas das 

práticas indígenas (FERREIRA, 2001: 64). Neste mesmo sentido, Grupioni chama a atenção 

aos processos de apropriação da escola e da educação escolar por parte dos professores 

indígenas, nos quais “práticas alternativas à ação do Estado geraram um paradigma que foi 

legitimado por uma legislação recente e incorporado como pauta de uma política pública 

específica por parte do governo brasileiro” (2006: 39). Essas pesquisas são fundamentais para 

superar uma visão dos povos indígenas como sujeitos passivos da ação do Estado, mostrando 

as possibilidades não só de transformação das próprias Escolas Indígenas, e das pedagogias 

que as sustentam, mas de transformação do próprio Estado, via políticas públicas. Tal 

transformação pode ser percebida nas políticas públicas do MEC que incentivaram a criação 

de Licenciaturas Interculturais para a formação de professores indígenas para atuar nas 

escolas indígenas e do programa denominado Ação Saberes Indígenas na Escola, para a sua 

formação continuada.  

Neste contexto, é importante a proposta de Tassinari (2001) de entender as escolas 

indígenas como “espaços de fronteiras” ou seja, como espaços de “articulação e troca de 

conhecimentos […], de redefinições identitárias dos grupos envolvidos nesse processo, 

índios e não-índios” (TASSINARI, 2001: 50). Com referência nos trabalhos de Barth sobre 

relações interétnicas, a proposta de Tassinari aponta para o protagonismo indígena na 

produção das diferenças que marcam os processos educativos escolares em curso nas suas 

aldeias, escolhendo e demarcando, dentre seus regimes de conhecimentos, aqueles aspectos 

que devem ou não devem ser tratados nas escolas. Enquanto alguns saberes são escolhidos 
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para serem assunto de disciplinas como "Cultura Indígena", outros deverão ser mantidos fora 

da escola e transmitido a partir de processos educativos que seguem outros ritmos e tempos.  

A referência a Barth nos aponta a possibilidade de tratar dos fluxos entre 
fronteiras, que diluem o que se apresentava como unidades fechadas, 
culturais ou sociais, ao fazer transitar tanto pessoas quanto conhecimentos. 
Seu modelo aponta não só para a comunicação, mas também para situações 
de interdição de intercâmbio, que reforçam e reproduzem a diferença entre 
os participantes da interação, e esses dois movimentos, ou momentos, são 
igualmente produtivos para compreender a situação presente nas escolas 
indígenas, por questionar o caráter naturalizado das ‘fronteiras 
interétnicas’. 

Não se trata, portanto, de ressaltar um limite ‘natural’ entre povos e 
tradições distintas envolvidas no processo escolar. Ao contrário, trata-se de 
atentar para essa interação, produtora das diferenças, para as possibilidades 
de troca e para os limites que ela encerra. (Tassinari & Cohn, 2012: 266-
267). 

 

As singularidades nos modos indígenas de agenciamento das escolas permeiam as 

etnografias dedicadas à temática escolar. Desde os anos 2000 os estudos a respeito da 

Educação Escolar Indígena tem acompanhado a própria implementação das escolas nas 

comunidades indígenas e, por se tratar de um contexto no qual as reflexões antropológicas, 

ou seja, as reflexões a respeito das relações entre epistemologia e política, podem ter um 

efeito importante nas configurações das práticas escolares, é fundamental que continuemos 

acompanhando esses processos, prestando atenção aos modos em que as escolas estão sendo 

apropriadas pelas comunidades, modos baseados em “experiências dinâmicas onde a agência 

das partes envolvidas possibilita desdobramentos criativos e inesperados, desafiando-nos 

com novos problemas práticos e teóricos” (TESTA, 2005: 243). E, no entanto, é importante 

não esquecer que, nas palavras de Melià:  

 
A magia da escrita se burocratiza quando ela entra na escola, e escola é 
quase sempre o espaço do Estado e das instituições que o representam. O 
lugar físico, social e político que tem a escola na aldeia confunde-se 
facilmente com o lugar que ocupa o Estado nesse povo. (MELIÀ, 1989: 
11). 

 
Consideramos que, enquanto proposta de formação de professores-pesquisadores e gestores 

indígenas, a Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica tem a tarefa de 

oferecer espaço e contexto de reflexão profunda a respeito destas situações e problemáticas, 

a partir das quais é possível elaborar estratégias singulares de enfrentamento e superação 

 
43 Texto disponível em http://28reuniao.anped.org.br/. 
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junto às comunidades. Clarissa de Melo (2014: 326), que se debruçou sobre esta Licenciatura 

em sua pesquisa de doutorado, assinala importantes limitações do conceito de 

interculturalidade utilizado nas políticas de educação escolar indígena ao dizer respeito 

exclusivamente à troca de conhecimentos entre culturas distintas. Neste contexto, a autora 

propugna pela intercientificidade, ou seja, a consideração aos processos e formas/modos de 

aprendizagem, equiparando os diversos saberes e tomando-os como ciências na pluralidade. 

Os conhecimentos indígenas e não indígenas, de per se, são trocados entre os próprios 

acadêmicos, em sala de aula, durante as disciplinas, e entre os acadêmicos e os docentes do 

curso nos tempos universidade. Esses “mergulhos” são vitalizados quando dos tempos 

comunidade, oportunidades nas quais a expertise dos mais velhos/especialistas, sempre 

reconhecida e valorizada, é explorada e aprofundada. 

Consideramos, então, que a interculturalidade, quando situada como objetivo e 

prática, vai inevitavelmente produzir transformações nos contextos onde atua (escolas e 

universidades, mas também parlamentos, hospitais e demais instituições públicas), sendo isso 

tão necessário como urgente para promover bons encontros, pautados pela atenção intensiva 

às demandas e palavras dos povos indígenas. Assim, ao começar a ouvir o que intelectuais e 

lideranças indígenas estão dizendo, notamos que um dos principais desafios políticos e 

epistemológicos é o de compreender o que é de fato a diferença: o que quer dizer uma 

educação diferenciada? 

 
A diversidade não poder ser tratada como mais simples na escala 
hierárquica dos saberes. É como se reproduzisse a noção violenta e cruel da 
ausência de valor nas outras epistemologias, ratificando uma única forma 
de saber, a ocidental. Ora, como formar cidadãos aptos a entenderem e 
lidarem de forma ética com a diferença, se ao longo do processo de 
formação à diversidade, ela é implicitamente colocada como algo menor? 
(LUCIANO, 2019: 285) 

 

A diversidade não pode ser entendida como um objeto ou produto, uma área do conhecimento 

a dividir espaço com outras, no interior de uma grade curricular que expressa os jogos de 

poder epistemológicos de nossa sociedade. A diversidade é o modo da existência, a condição 

da vida na Terra, sendo esta provavelmente uma das lições mais importantes que os povos 

indígenas estão tentando repassar às sociedades ocidentais. A diversidade é o modus operandi 

de todas as coisas e é por isso que o bem-estar do planeta depende, mais do que nunca, do 

respeito à diversidade. Reflexões como esta são urgentes no contexto que aqui nos ocupa, 

pois, como nos lembra, mais uma vez, Gersem Baniwa: 
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As políticas públicas voltadas aos povos indígenas apresentam profundas 
contradições no plano conceitual e metodológico. A educação escolar 
indígena, como política pública, enfrenta este dilema: como tratar de forma 
diferenciada os diferentes, sem cair na armadilha da desigualdade e da 
exclusão. Como garantir uma educação diferenciada aos indígenas em 
todas as fases de seu percurso escolar e universitário? (LUCIANO, 2019: 
65) 

 

Assim como a escola, as licenciaturas indígenas também precisam "realizar uma 

[permanente] transformação radical na sua matriz cultural, pedagógica, metodológica, 

filosófica, política e epistemológica" (LUCIANO, 2019: 90). É neste intuito, e assumindo 

que a tarefa não é fácil, que ao planejar e discutir a metodologia desta Licenciatura Indígena 

da UFSC estamos pensando nas variações curriculares e pedagógicas que deverão ser 

acionadas ao longo de cada disciplina para dar espaço ao pensamento e às epistemologias 

indígenas, numa tentativa de aprender a valorizar especificidades que ainda não conhecemos 

e não compreendemos, que ainda não estão sendo respeitadas e que, por isso, ainda não 

encontram espaços e oportunidades de expressão na academia. Este processo, que vem 

acontecendo desde a primeira turma, só poderá ter continuidade à medida em que o próprio 

curso possibilite o encontro de diversos agentes em prol de um objetivo comum a partir de 

uma metodologia em processo.  

A educação diferenciada não é da ordem do produto pronto para ser usado; a educação 

diferenciada é aquela que provoca transformações tanto nas pessoas e nas relações, como em 

estruturas de poder estáticas e aparentemente inamovíveis. A educação diferenciada é aquela 

que faz a diferença. Neste sentido, a equipe docente, idealmente, deve estar afinada com a 

proposta e aberta às transformações que se tornem necessárias, num diálogo permanente com 

os discentes indígenas, com as lideranças, com as comunidades e com os anciões e anciãs. 

Pensar as formas em que estes diálogos podem acontecer, em quais contextos e espaços e de 

que formas podem ser potencializados são desafios metodológicos dos mais importantes para 

a realização deste projeto. A Pedagogia da Alternância44, com a complementaridade entre 

Tempo-Universidade (TU) e Tempo-Comunidade (TC), é uma ferramenta essencial, 

entretanto, ela deve promover, junto com a mobilidade dos/as estudantes indígenas entre as 

aldeias e as cidades, a alternância entre as posições de aluno e de professor, sendo as mesmas 

invertidas em ambos espaços, ou seja, tornando o tempo comunidade uma oportunidade para 

 
44 Estamos acompanhando as discussões para a Proposta de Regulamentação da Pedagogia da Alternância 
(http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=146891-texto-referencia-
pedagogia-da-alternancia&category_slug=junho-2020-pdf&Itemid=30192). Assim que a Regulamentação for 
finalizada e publicada, faremos ajustes, caso se fizerem necessários.  
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a formação continuada dos docentes não indígenas a partir de um programa a ser elaborado 

junto aos discentes indígenas, lideranças, anciãos, anciãs e comunidade como um todo. 

Consideramos que movimentos como este podem de fato fazer a diferença.  

O curso metodologicamente pressupõe a instituição da Pedagogia da Alternância, que 

viabiliza a alternância entre Tempo-Universidade e Tempo-Comunidade. Junto às atividades 

do Tempo-Universidade e Tempo-Comunidade, somam-se os Estágios Curriculares 

Supervisionados Obrigatórios (ECSO), as Atividades Acadêmico-Científico-Culturais e de 

Extensão (AACCEs), as bancas de Trabalhos de Conclusão de Curso, e a participação em 

múltiplos eventos. 

  O Tempo-Universidade e o Tempo-Comunidade estão imbricados, já que são formas 

metodológicas de interlocução sobre os mesmos temas. As atividades de pesquisa de campo 

estão relacionadas às vivências e práticas culturais do grupo étnico, servindo como suporte 

para a manutenção e revitalização da existência indígena.  

O Tempo-Universidade é constituído de períodos presenciais e intensivos de 

formação, com aulas e vivências que ocorrem no Campus da UFSC/Florianópolis e/ou nas 

escolas em Terras Indígenas ou o mais próximo delas, a depender de possibilidades e 

viabilidades acordadas entre turmas, comunidades/lideranças indígenas e a coordenação do 

curso. Caracteriza-se por etapas intensivas de duas a três semanas, a depender da carga 

horária das disciplinas no semestre. O Tempo-Universidade constitui períodos de aulas 

(problematização, reflexão, produção do conhecimento), saídas de campo, avaliação das 

atividades realizadas no Tempo-Comunidade, efetivação de AACCEs. Compõe espaço de 

ensino e pesquisa (leitura, reflexão e síntese). 

  O Tempo-Comunidade é o período destinado a estudos orientados, projetos de 

pesquisa e de intervenção comunitária, a constituir vivência compartilhada entre uma etapa 

presencial e outra. No Tempo-Comunidade a participação de sábios/especialistas indígenas é 

um relevante recurso para a aprendizagem de acadêmicos e professores. O TC é caracterizado 

por períodos de problematização, reflexão e produção do conhecimento, articulados entre os 

saberes produzidos pelos sujeitos dos grupos indígenas (Guarani, Kaingang e Laklãnõ-

Xokleng) e os saberes científicos em contextos de vivência compartilhada. Este processo é 

conduzido por uma equipe composta por docentes de diversos campos do conhecimento, 

monitores e sábios/especialistas indígenas, composta e alterada de acordo com as demandas 

da matriz curricular. 

Compõem todos os semestres as já mencionadas Atividades Acadêmico-Científico-
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Culturais e de Extensão (AACCEs) que abarcam uma variedade de proposições. Tais 

atividades conformam duas disciplinas, cujos objetivos são gerar oportunidades e ações nas 

quais o/a estudante seja promotor/a de interação transformadora na universidade, nas terras 

indígenas e em outros setores da sociedade. Esta disciplina visa ainda fomentar a realização 

de proposições de diferentes modalidades, como: seminários, exibição de filmes e debates, 

mesas redondas, exposições, palestras, disciplinas optativas, viagens de campo, entre outras. 

 Buscando responder às expectativas de comunidades e povos indígenas, aspectos de 

infraestrutura e logística, conteúdos curriculares, as Atividades Acadêmico-Científico-

Culturais e de Extensão (AACCEs) são, em sua maioria, construídas em conjunto com 

acadêmicos, anciões/sábios/especialistas e lideranças das comunidades, bem como com 

organizações indígenas. Os espaços de participação das comunidades e lideranças indígenas 

são múltiplos e permitem que seja contemplada uma variedade de aspectos coerentes com as 

necessidades e expectativas das comunidades. Essas atividades têm por finalidade oferecer 

aos acadêmicos indígenas oportunidades de enriquecimento curricular. Visam contribuir para 

a formação discente de maneira integral, oferecendo aos discentes ambientes culturalmente 

ricos e diversos, voltados para a discussão de temas complementares e relacionados ao eixo 

orientador do curso. Nessa perspectiva o curso torna-se um curso com indígenas, 

diferentemente de um curso para indígenas. 

Ao pensar a diferença, enquanto conceito filosófico que embasa a reflexão sobre a 

diversidade, devemos prestar atenção à produção e atualização por parte de diversos povos e 

coletivos, de linhas de diferenciação que respondem a momentos e contextos relacionais 

específicos. Neste contexto, o próprio conceito de cultura deixa assim de ser entendido como 

uma estrutura identitária com pouca margem de mudança e passa a ser visto como a produção 

de um conceito que objetifica não os sistemas, filosofias e cosmologias indígenas, mas “a 

sua relação conosco por meio dos conceitos deles” (COELHO DE SOUZA, 2010: 112). Eis, 

neste sentido relacional, contextual, situado e da ordem do evento, que podemos abordar 

também o conceito de "específico" que define a educação escolar indígena. Por isso é tão 

importante entender o que é a diferença, por onde ela passa, como ela efetua relações. Tudo 

isso precisa ser observado, notado, esboçado, experimentado, pensado, lembrando que se 

trata de fenômenos que são da ordem do evento, do acontecimento, efeitos de relações, e não 

estruturas de difícil transformação.  

É atualmente consenso que para a consolidação de uma Educação Escolar Indígena 

pautada nos princípios da diferença, da especificidade, do bilinguismo/multilinguismo e da 

interculturalidade, é fundamental que os professores das comunidades sejam indígenas e 
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tenham uma formação específica para tanto. Essa formação passa pelo respeito aos usos 

linguísticos próprios de cada povo e pela garantia de prática dos processos próprios de 

ensino-aprendizagem. Isso significa, como estamos vendo, atentar às cosmovisões, às 

concepções de tempo, às práticas socioculturais específicas, aos conhecimentos sobre a 

natureza, aos valores de fortalecimento à organização sociopolítica do povo. Em outras 

palavras, significa reconhecer e validar os saberes da comunidade imbricados à cosmologia, 

à cosmogonia, à ancestralidade, à memória coletiva, às experiências individuais, familiares e 

grupais, ao meio ambiente, às condições temporo-espaciais. O patamar a possibilitar tal 

conjugação e vivência precisamente se assenta na efetivação dos direitos territoriais 

constitucionais. 

As palavras de Melià (1997) apresentam basicamente o que se quer dizer ao se citar 

a questão do bilinguismo nas escolas indígenas. “O bilingüismo, mais que o estado de duas 

línguas, é uma relação entre duas línguas. Em tal relação, a escrita – ou não-escrita – é um 

fator determinante.” O aspecto do bilinguismo, ou o uso da língua materna, consta como uma 

das diferenças nas escolas indígenas. A problematização da língua em termos de prática social 

e em termos de diversidade de significados favorece os trabalhos universitários e escolares 

da linguagem em práticas sociais ligadas ao território. A forte ligação existente entre terra 

(condições materiais de modo geral) e práticas linguísticas, especificamente no âmbito 

indígena, pauta a necessidade de articular os trabalhos universitários e escolares com 

linguagens indígenas sobre os territórios das comunidades e os elementos que os constituem 

(fauna, flora, relação com divindades, locais sagrados, aldeamentos antigos/sítios 

arqueológicos etc.).  

O vínculo entre língua e território expressa justamente essa especificidade indígena 

que a legislação sobre a educação escolar indígena propugna defender, multiplicando os 

patamares e contextos relacionais numa perspectiva cosmopolítica, cerne e fonte das 

epistemologias indígenas. Em palavras de Gersem Baniwa:  

 
A existência viva das diferentes línguas é fundamental para se estabelecer 
a prática do diálogo e do intercâmbio de saberes, de valores e de 
experiências de vida e de mundos. A diversidade de línguas possibilita o 
estabelecimento de diálogos cosmopolíticos e conexões transcendentais, 
envolvendo holisticamente interespiritualidades, intersubjetividades, 
interepistemologias e as importantes capacidades de articulação das 
multireferencialidades cósmicas, as muldimensionalidades ontológicas 
humanas e as multicosmologias linguísticas e ecológicas. As línguas 
carregam e sustentam mundos, valores e existências humanas e não 
humanas únicas, porém, diversas, interdependentes. (LUCIANO, 2019: 
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93).  
 
 
Urge, portanto, pensar a interculturalidade nos termos do entrelaçamento, para além de 

relações entre culturas, tratando-se de coexistência entre mundos muitas vezes 

incomensuráveis, mas profundamente vinculados e entrelaçados em seus modos de 

existência. Uma metodologia intercultural que defende a vida deve sempre partir do 

pressuposto de que está aberta ao acontecimento, à transformação, ao mistério, ao conflito e 

à troca.  

Como enfatizado logo acima por Gersem Luciano Baniwa, a interdependência supõe 

a necessidade de diálogo, de entendimento e negociação, mesmo parcial. A etnografia das 

terras baixas sul-americanas das últimas três décadas oferece vários exemplos importantes 

que são testemunhos das variações nos modos de interpelar essas relações entre os mundos e 

seus modos de apreensão possível, seja pela via da organização social a partir de uma 

repartição de tempos e espaços, pela estética dos desenhos corporais, pelos relatos das 

viagens xamânicas, pelas guerras visíveis e invisíveis, pelos arranjos do parentesco e da caça 

etc. Em se tratando de uma questão cosmopolítica, lembrando Sztutman (2019), que atinge, 

certamente, a todos os povos indígenas e não indígenas, a interpenetração recíproca entre a 

questão do conhecimento e a problemática da diferença é referência necessária para abordar 

os equívocos entre as linguagens indígenas (que admitem a multivocalidade) e o idioma do 

Estado (que pretende a univocidade).  

Supondo que haja “políticas culturais para os índios” e “políticas culturais dos 

índios”, como diz Carneiro da Cunha (2014), faz parte da proposta da LII explicitar as 

diferenças entre as perspectivas que sustentam ambas as políticas, pois tudo indica que certos 

efeitos negativos das primeiras sobre as segundas persistem mascarados e apoiados numa 

suposta identidade entre elas. Assim, como abordagem alternativa e complementar, 

propomos pensar não somente "políticas culturais" mas também culturas políticas ou, em 

outras palavras, epistemologias cujo foco de atenção se situa na coexistência entre diferentes. 

Neste sentido, o intuito é refletir sobre a própria definição do conceito de cultura utilizado 

pelos antropólogos, por um lado, e pelos órgãos do Estado, por outro, em comparação com 

as próprias terminologias indígenas, tendo como critério o(s) conceito(s) que eles escolhem 

para traduzir a nossa palavra “cultura”.  É evidente a oportunidade ímpar que a LII oferece 

ao estimular e possibilitar a formação de professores-pesquisadores num diálogo multiétnico 

e transdisciplinar.  
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Ainda que a LII se faça consciente das diversas dificuldades de levar adiante um 

projeto intercultural que subsane as relações de poder históricas que acompanham os 

processos de escolarização indígena no Brasil e no mundo, sabemos que estamos ainda 

aquém das necessidades. Nas palavras, mais uma vez, de Gersem Baniwa, para uma 

universidade ser indígena deve ser "demandada, concebida, construída, organizada e 

administrada/gerida por indígenas coletivamente" (LUCIANO, 2019: 73). Ainda que a 

presença indígena tenha sido fundamental em cada uma dessas etapas e fases, reconhecemos 

que é necessário e urgente ampliar a presença indígena principalmente no corpo docente, 

estabelecendo parcerias cuidadosas com as comunidades e solicitando a elas que auxiliem 

nos aspectos que concernem às questões metodológicas. É necessário pleitear um maior 

espaço de pessoas sem formação acadêmica, caso dos anciões e anciãs, na estrutura 

curricular, ocupando os papéis de docentes, coordenadores pedagógicos, orientadores de 

estudo e consultores, lado a lado com a equipe já constituída e na medida de sua 

disponibilidade. "[...] o protagonismo, a autonomia, o empoderamento e autoria indígena são 

imperativos essenciais” (LUCIANO, 2019: 73). Assim, uma vez introduzidos os principais 

desafios que dão propulsão aos esforços da equipe da LII e que amparam as reflexões sobre 

as bases metodológicas do curso, é importante prestar atenção a algumas questões muito 

relevantes colocadas por intelectuais e acadêmicos indígenas, pois elas são essenciais para 

definir os rumos, tomar decisões e pautar estratégias de ação. 

 Se a interculturalidade que almejamos, como exposto acima, pede a transformação 

dos jogos de poder que tem determinado as relações entre as epistemologias indígenas e 

ocidentais, é necessário aprender a "adentrar outras paragens", se não ainda pelo sonho, quem 

sabe pela sensibilidade e o sentimento? Apostamos a possibilidade de, ao expor os nossos 

modus operandi e as nossas modalidades de experiência aos povos indígenas nas 

universidades, que eles possam também "arrancar de dentro para fora" e "fazer brotar os 

nossos sonhos". A corporalidade é crucial para a experiência do conhecimento indígena e 

isto, provavelmente, seja o calcanhar de Aquiles dos nossos espaços acadêmicos. Sendo 

assim, uma atenção cuidadosa à infraestrutura de que dispomos, aos modos em que 

localizamos, distribuímos e posicionamos os corpos durante as aulas, às particularidades das 

falas, às possibilidades de explorar outras performances etc., são questões que devem fazer 

parte de nossas indagações em diálogo constante entre docentes e discentes.  

"A educação indígena só pode, pois, ser compreendida", nos explica Daniel 

Munduruku, "pela indissociabilidade da tríade corpo-mente-espírito, cada um desses pólos 

sendo o responsável pelo desabrochar dos sentidos, da experiência da vida e dos sonhos" 
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(MUNDURUKU, 2009: 24). É possível oferecer formação aos professores indígenas e 

negligenciar estes aspectos? Como lidar com tal desafio no Tempo-Universidade, no espaço 

acadêmico, na cidade? Estas são somente duas das questões mais óbvias que se colocam, mas 

nem por serem óbvias são menos importantes.  "Educar é, portanto, preparar o corpo para 

sentir, apreender e sonhar” (MUNDURUKU, 2009: 28). Mais uma vez a indagação se faz 

presente: Como levar a sério estas pedagogias, estas compreensões da vida e da experiência, 

do conhecimento e da saúde na hora de elaborar uma metodologia intercultural, diferenciada, 

interepistêmica, intercientífica? De que formas esta pedagogia pode orientar as perspectivas 

dos pesquisadores não indígenas? Estas são algumas das perguntas que orientam a formação 

de professores-pesquisadores em diálogo multiétnico e transdisciplinar.  

São diversos os assuntos a serem indagados, perscrutados, transitados. A valorização 

a partir da academia quanto ao lugar e papel dos anciãos e anciãs nas comunidades indígenas 

não é uma tarefa simples, sendo a promoção da pesquisa por parte dos discentes indígenas 

tanto um meio de valorização quanto uma potencial armadilha assimilacionista. Portanto, 

assim como no caso da interculturalidade, a pesquisa como modelo de conhecimento e 

registro deve ser questionada por meio de debates, estudos, conversas, reflexões. Nas 

palavras de um ancião e acadêmico Sami (povo indígena da Noruega): "[...] I feel that it is 

time that Indigenous scholarship pose the question of whether the contested importance of 

the Elder’s position is more rhetorical and ideological than practical and factual today. 

(GASKI, 2019: 260) 

Este é um questionamento de fundamental importância e muito delicado, que deve 

ser colocado nas reflexões que formulem as disciplinas que abarcam metodologia de 

pesquisa. Não é possível simplesmente instrumentalizar os discentes e perder a oportunidade 

de mobilizar diversas conversas sobre estes assuntos, interligando a universidade e a 

comunidade, na expectativa de que as mesmas pautem o trabalho da LII. Se existe o propósito 

de "conquistar um lugar no discurso internacional sobre a prática da pesquisa em contextos 

indígenas" é necessário se perguntar o quanto competências com base na tradição podem e 

devem ser teorizadas (GASKI, 2019: 261).   

A metodologia da LII tem como uma de suas bases fundamentais a formação 

continuada da equipe docente, de modo a torná-la cada vez mais apta à escuta ao propósito 

de uma aproximação gradual e constante às epistemologias indígenas, como apontado por:  

 
A postura Sámi é de ouvir, de escutar as mensagens da Natureza, dos seres 
que nos acompanham, os animais, pássaros, o vento, o céu e a Terra – em 
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outras palavras: deixar a Terra falar conosco. Esta habilidade de 
gullat (ouvir) sempre foi respeitada e considerada uma competência vital 
para a contínua sobrevivência, não apenas dos Sámi, mas dos humanos em 
geral. É preciso uma afinidade e adaptabilidade ao meio ambiente, e que foi 
transmitida através de histórias e referências a pessoas específicas e dos 
eventos que enfatizaram esta importância. (GASKI, 2019: 262) 45 

 
É neste mesmo sentido que O. M. Nkondo, um dos mais eminentes pesquisadores de 

epistemologias indígenas na África, afirma que o conhecimento indígena africano, ainda 

sendo racionalista e empírico, não é estático, uma vez que é dependente das situações, em 

constante envolvimento e adaptação ativa ao mundo em transformação (Nkondo, 2010 apud 

CHINSEMBU and CHEIKHYOUSSEF, 2015: 367-368).  

Assim, na metodologia aqui proposta, consideramos esta flexibilidade uma 

característica crucial para que possam desabrochar inúmeras possibilidades que uma equipe 

intercultural de professores-pesquisadores, como as formadas pelas Licenciaturas Indígenas, 

traz consigo.  

Como no caso dos Yolngu, povo aborígine australiano, sonhamos em colaborar com 

a promoção de "processos de criação de conhecimento como literalmente criação de mundo 

e humanidade": 

 

Conhecimentos, conhecedores e mundo são co-constituidores e assim o 
conhecimento é performado, realizando o mundo e seus humanos. Esta é a 
epistemologia pela qual as instituições aborígenes Yolngu funcionam. É 
uma epistemologia que explica a diferença como algo realizado no mundo 
atual através da ação que articula uma conexão estratégica. E, claro, esta 
atitude de conectar, que necessariamente também envolve separação, é 
perigosa. Guiar, no que diz respeito ao trabalho epistêmico, requer 
escrupulosa boa fé e clareza em relação os compromissos vinculados às 
ações e, portanto, também precisa permitir a circulação de significados 
múltiplos e até contraditórios. No funcionamento das instituições Yolngu 
esta é a forma assumida pelos acordos político-epistemológicos. 
(VERRAN, 2016: 02-03).46 

 
45 Tradução ao português de Lays Cruz Conceição da versão original em inglês: “The traditional Sámi approach 
is to listen to, and listen for, messages from Nature, from our fellow creatures, animals, birds, wind, sky, and 
the Earth – in other words: let the Land speak to you. This ability to gullat (hear) has always been respected and 
regarded as a vital competence for ongoing survival, not only as Sámi but as human beings in general. It requires 
affinity and adaptability to one’s surroundings, and has been transferred through stories and references to 
specific people and occurrences that have emphasized its importance” (GASKI, 2019: 262). 
46 Tradução ao português de Lays Cruz Conceição da versão original em inglês: “Knowledge and knowers and 
world are co-constituting so knowledge is performed, enacted as the world and its humans. This is the 
epistemology by which Yolngu Aboriginal institutions work. It is an epistemology that explains difference as 
enacted in the present through the work of articulating a strategic connection. And of course such connecting 
work, which necessarily also involves separation, is dangerous.  Governance in epistemic work requires 
scrupulous good faith and clarity over commitments entailed in the work, however it must also tolerate the 
circulation of multiple and even contradictory meanings. In the workings of Yolngu institutions this is the form 
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Com estas palavras, então, ao invés de uma conclusão, enfatizamos a relevância do teor de 

abertura e inacabamento desta proposta metodológica que exige uma constante elaboração 

coletiva para viabilizar um fazer-junto que permita, cada dia um pouco mais, alcançar o 

respeito mínimo à diferença que a coexistência entre mundos diversos pede.  

 

Figura 08 – Fluxograma da estrutura, funcionamento e articulação da LII 

 

 

  

 
that epistemo-political settlement takes” (VERRAN, 2016: 02-03).46 
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07 CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO 

Política de Extensão do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata 

Atlântica  

 A política de Extensão do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata 

Atlântica visa atender às Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira, 

definidas na Resolução n° 7 MEC/CNE/CES, de 18 de dezembro de 2018. Tais diretrizes 

regulamentam as atividades acadêmicas de extensão dos cursos de graduação, na forma de 

componentes curriculares definidos no presente documento, orientados pela Resolução n° 

01/2020/CGRAD/CEx/UFSC, de 03/03/2020. 

Como já explicitado no Perfil do Curso, em consonância com a proposta de que o 

desenvolvimento pessoal e profissional do/a licenciado/a está alicerçado também em sua 

ação engajada como produtor/a de conhecimento, este PPC entende a formação do 

licenciado/a como um/a professor/a-pesquisador/a, de modo que ensino e pesquisa não 

podem ser dissociados. Além disso, partindo do princípio de que as atividades de extensão 

estão integradas na matriz curricular e possuem um caráter transformador entre a instituição 

de ensino superior e os outros setores da sociedade, tais atividades tampouco podem ser 

dissociadas da formação do/a profissional licenciado/a como um/a professor/a-pesquisador/a. 

A articulação entre ensino, pesquisa e extensão se dá continuamente, em várias 

esferas. O curso pressupõe a formação de um/a professor/a que não é apenas reprodutor/a de 

conhecimentos, mas que também atua ativamente na produção e organização de 

conhecimentos a partir de sua perspectiva sociocultural, de sua cosmovisão. Dentro desta 

dinâmica,  a atuação dialógica do/a aluno/a ao cursar a Licenciatura Indígena também se 

volta, por exemplo, para a transformação dos próprios docentes do curso e da própria 

estrutura da UFSC, integrando novas perspectivas e conhecimentos a partir da presença ativa 

dos e das estudantes indígenas. Sua atuação também é transformadora em outros setores da 

sociedade, conquanto todo o curso é construído em constante articulação com a FUNAI, 

Secretarias de Educação e lideranças indígenas dos diferentes povos, e com interlocução com 

instituições que por sua natureza também estão voltadas para atividades focadas em um 

público externo, como o Museu de Arqueologia e Etnologia Prof. Osvaldo Rodrigues Cabral 

(MarquE). Toda essa articulação é apenas reforçada pela presença das Atividades 

Acadêmico-Científico-Culturais e de Extensão e pelas disciplinas que possuem parte de sua 

carga horária destinada a atividades de extensão, que possibilitam ainda a diversificação das 

ações transformadoras dos/das acadêmicos/as para a sociedade. 
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7.1 Organização 

Considerando o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, a 

carga horária de extensão do Curso de LII será contemplada majoritariamente em duas 

disciplinas transversais (Atividades Acadêmico-Científico-Culturais e de Extensão I e II), 

oferecidas no segundo e quarto ano do curso respectivamente.  

Além dessas disciplinas transversais, a carga horária de extensão também estará 

compreendida dentro de outras quatro disciplinas curriculares, contemplando um total de 396 

h/a, o que equivale a pouco mais que 10% da carga horária total do curso. 

 

7.2 Coordenação de Extensão e Programa de Extensão do Curso de Licenciatura 

Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica 

 As disciplinas Atividades Acadêmico-Científico-Culturais e de Extensão I e II estarão 

vinculadas ao Programa de Extensão a ser criado e registrado no SIGPEX “Atividades de 

Extensão do Curso de Graduação em Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata 

Atlântica: Licenciatura Indígena: Transformando a UFSC e a Sociedade”. O coordenador de 

Extensão do Curso será o responsável pelo registro e atualizações do Programa de Extensão 

do curso e tem suas demais atribuições definidas na Seção 3 da Resolução Normativa Nº 

01/2020/CGRAD/CEx. O Programa tem por objetivo articular os projetos e outras ações de 

extensão relacionadas ao Curso, obedecendo às seguintes diretrizes:  

 a) apoiar oportunidades e ações nas quais o/a estudante seja promotor/a de uma 

interação transformadora em outros setores da universidade e da sociedade;  

 b) fomentar a realização de proposições de diferentes modalidades, como: seminários, 

exibição de filmes e debates, mesas redondas, exposições, palestras, disciplinas optativas, 

dentre outras. 

 Cabe lembrar que o fato de ampliar os espaços de participação dos/das estudantes 

indígenas em ações e atividades nas quais há uma interação com a sociedade, por si só já 

representa uma atividade transformadora, pois contribui para a visibilização dos povos 

originários e para o fomento ao conhecimento sobre a questão indígena pela sociedade.  
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7.3 Disciplinas vinculadas à extensão 

As disciplinas que contemplam atividades de extensão são: 

- Atividades Acadêmico-Científico-Culturais e de Extensão I e II, respectivamente, cada uma 

com 126h/a (7 créditos). A disciplina tem por objetivos: a) orientar os acadêmicos em relação 

às atividades Acadêmico-Científico-Culturais e de Extensão; b) articular essas atividades 

com o Programa de Extensão do Curso; e c) validar projetos, cursos, eventos e outras 

atividades cuja natureza esteja contemplada como atividade de extensão, respeitando os tipos 

de ação exemplificadas no item 7.4 e a carga horária da disciplina. 

- Projetos de Ensino, Pesquisa e Ação I (144 h/a, sendo 54 h/a em PPCC e 36 h/a de extensão) 

- Audiovisual I (72 h/a, sendo 36 h/a PPCC e 36 h/a extensão) 

- Audiovisual II (72 h/a, sendo 36 h/a PPCC e 36 h/a extensão) 

- Projetos para Sustentabilidade (72h/a, sendo 36 h/a de extensão – exclusivamente para 

estudantes optantes pela Terminalidade Ciências Humanas, Ciências Sociais e Aplicadas) 

- Artes II (72h/a, sendo 36 h/a de extensão - exclusivamente para estudantes optantes pela 

Terminalidade Linguagens e suas Tecnologias. 

Abaixo apresentamos uma tabela com a síntese de distribuição de carga horária de 

extensão:  

 

Disciplinas Horas-Aulas Especificações Diferenciais 
AACCE I 126 20%, 77h/a – ações 

correlatas externas, 
na somatória entre 
AACCE I e II. 

Todas as 
terminalidades 

10h/a em atividades 
complementares, na 
somatória entre 
AACCE I e II. 

AACCE II 126 

PEPA I 36 Disciplinas 
Curriculares 
(TU/TC) 

Audiovisual I 36 
Audiovisual II 36 
Projetos para 
Sustentabilidade 

36 exclusivamente 
para estudantes 
optantes pela 
Terminalidade 
Ciências Humanas, 
Ciências Sociais e 
Aplicadas 

Artes II 36 exclusivamente 
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para estudantes 
optantes pela 
Terminalidade 
Linguagens e suas 
Tecnologias 

TOTAL Carga 
Horária de 
Extensão 

396 Para todos os 
estudantes, em 
qualquer 
terminalidade 

 

7.4 Ações consideradas pelo Colegiado do Curso para validação dos créditos 

As ações que podem ser consideradas como ações de extensão podem ser bastante 

diversas, mas possuem como características comuns a interação dialógica dos/as estudantes 

com a sociedade por meio da troca de conhecimentos, da participação e do contato com as 

questões complexas contemporâneas, especialmente àquelas relacionadas às questões 

indígenas e à interculturalidade. Também devem ser ações promotoras de mudanças a partir 

da construção e da aplicação de conhecimentos no escopo do Curso, articuladas com o ensino 

e a pesquisa e ancoradas no eixo integrador deste projeto político-pedagógico, cujo tema é 

Territórios e Conhecimentos Indígenas no Bioma Mata Atlântica. Também devem ser 

voltadas para a contribuição na formação integral do estudante e para a promoção da reflexão 

ética quanto à dimensão social do ensino e da pesquisa. 

Alguns exemplos de ações consideradas para validação dos créditos de extensão no 

âmbito das disciplinas Atividades Acadêmico-Científico-Culturais e de Extensão I e II estão 

listadas abaixo, mas não se restringem a elas: 

- cursos 

 - exposições 

 - apresentação de trabalhos em eventos acadêmicos ou culturais 

 - participação em eventos científicos 

 - participação em projetos de extensão 

 - participação em atividades de extensão nas aldeias 

 Ações de extensão correlatas ao curso cumpridas em outros centros de ensino e 

pesquisa, em eventos acadêmicos, científicos ou técnicos, ou seja, ações externas à UFSC, 

poderão ser validadas num total de até 20% da carga horária de extensão do curso 

(correspondente 77h/a).   
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O certificado será apresentado aos/às professores/as responsáveis pelas disciplinas 

ou, no caso de outras ações de extensão vinculadas ao Programa de Extensão do Curso (ver 

item 7.2), ao Coordenador de Extensão do Curso. Após a apreciação dos certificados, em 

caso de validação, os/as professores/as ou Coordenador de Extensão computarão ao/à 

estudante as horas externas de extensão no âmbito dessas disciplinas ou do Programa de 

Extensão. No caso das atividades promovidas pelas comunidades indígenas que não 

dispuserem certificação, o aluno deverá providenciar uma declaração conforme modelo 

anexo devidamente assinado pelo cacique da Terra Indígena ou Diretor da Escola e pelo 

promotor do evento, conforme dispõe o documento intitulado Regulamento das Atividades 

Acadêmico-Científico-Culturais e de Extensão – AACCEs ofertadas por comunidades 

indígenas e/ou outros eventos externos ao Curso Licenciatura Intercultural Indígena do Sul 

da Mata Atlântica, aprovado em reunião do Colegiado em data de 31.10.2013 e referendado 

posteriormente. 

 

7.5 Infraestrutura 

A infra-estrutura disponível para as ações de extensão é aquela disponível na UFSC 

para a realização das atividades do curso (ver item 12 deste PPC). Entretanto, por se tratar de 

um curso baseado na pedagogia da alternância, com momentos de tempo universidade e de 

tempo comunidade, os espaços nos quais o curso ocorre não se restringem aos espaços físicos 

da UFSC, incluindo também as aldeias e, especialmente, as escolas indígenas. 

 

7.6 Objetivos, metas e indicadores 

Para atender às Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira 

(Resolução n° 7 MEC/CNE/CES/2018), a política de Extensão do Curso de Licenciatura 

Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica tem por objetivo definir as diretrizes internas 

ao curso para as atividades de extensão. Em concordância com a Resolução n° 7 

MEC/CNE/CES/2018, parte do princípio de que a extensão constitui-se em processo 

interdisciplinar, político educacional, artístico e cultural, científico e tecnológico, que 

promove a interação transformadora dos/as acadêmicos/as e de outros setores da sociedade, 

por meio da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação permanente com o 

ensino e a pesquisa. Volta-se também para a formação integral dos/das estudantes, marcada 

e constituída pela vivência dos seus conhecimentos, e enfatiza a produção de mudanças na 

própria instituição superior e nos demais setores da sociedade, promovendo a 
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interculturalidade. A interdisciplinaridade e a interculturalidade são princípios 

organizacionais que estruturam este curso, conforme explicitado no item 9.1, sendo o diálogo 

disciplinar transversal a partir dos eixos das terminalidades manifesto pela articulação 

constante entre as práticas e ações de extensão, a atuação dos estudantes em suas 

comunidades e a formação de professores-pesquisadores na universidade. 

A Política de Extensão do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da 

Mata Atlântica enfatiza também o texto da Resolução n° 7 MEC/CNE/CES/2018 que se 

refere à "promoção de iniciativas que expressam o compromisso social das instituições de 

ensino superior com todas as áreas, em especial, as de comunicação, cultura, direitos 

humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e produção, e trabalho, em 

consonância com as políticas ligadas às diretrizes para a educação ambiental, educação 

étnico-racial, direitos humanos e educação indígena”.  

Estes objetivos da Política de Extensão do Curso de Licenciatura Intercultural 

Indígena do Sul da Mata Atlântica incluem metas não mensuráveis e metas mensuráveis. 

Uma das metas mensuráveis é o estabelecimento e o pleno funcionamento do Programa de 

Extensão do curso. Secundariamente, considerando que parte das atividades de extensão são 

organizadas pelo próprio curso, como atividades científico-culturais, no âmbito do Programa 

de Extensão do Curso, a meta é organizar atividades científico-culturais e de extensão nos 

períodos de Tempo Universidade, sendo um indicador a realização de pelo menos uma 

atividade dessa natureza por etapa de Tempo Universidade (portanto, pelo menos três 

atividades por semestre).  

Em um contexto mais amplo, e alinhado com a Política Nacional de Curricularização 

da Extensão, esperamos que o estabelecimento da Política de Extensão do Curso fortaleça a 

inclusão social e o respeito às diversidades e realidades étnicas. Ao contribuir para a elevação 

do desempenho escolar do estudante e diminuição da evasão escolar, esperamos que a 

Política de Extensão do Curso tenha também reflexos no atendimento da demanda pela 

formação de professores/as indígenas que atuem nas terras indígenas e também fora delas. 

Adicionalmente, esperamos somar à capacitação de acadêmicos/as indígenas que estejam 

aptos para dar continuidade aos seus estudos e à sua formação em programas de pós-

graduação, se assim o desejarem, contribuindo também para o inserção de pesquisadores/as 

indígenas em Instituições de Ensino Superior.  
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7.7 Diferenciação entre as ações de extensão e as atividades complementares 

O curso prevê que outras atividades científico-culturais nas quais o estudante é 

essencialmente um espectador deverão ser validadas até um máximo de 10h/a, como 

atividades complementares. As atividades complementares constituem parte integrante do 

currículo e têm a finalidade de enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, privilegiando 

a complementação da formação social e profissional. 

Serão consideradas atividades complementares, por exemplo, a participação em uma 

sessão de vídeo no contexto do curso, em rodas de conversa internas ao curso ou aos 

acadêmicos da UFSC, apresentações culturais, em exposições, em eventos científicos como 

ouvinte, dentre outras atividades nas quais o/a acadêmico/a seja essencialmente um/a 

espectador/a. Sua comprovação se dará mediante apresentação de certificados ao Colegiado 

do Curso, sendo consideradas as atividades executadas durante o período de matrícula do/a 

estudante na UFSC. 

 
08 PERFIL DO GRADUANDO, DO GRADUADO E DO PROFESSOR FORMADOR 

8.1 Forma de acesso ao curso 

O curso Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica é dirigido aos 

povos indígenas Guarani, Kaingang e Laklãnõ-Xokleng, cujos membros estejam em 

exercício do magistério nas escolas indígenas, bem como aos demais membros das 

comunidades que desejam promover sua formação profissional na área da educação escolar 

indígena. Assim como para qualquer outro curso de graduação exige-se o ensino médio. 

O processo seletivo ocorrerá mediante concurso vestibular específico, com a oferta 

de 15 (quinze) vagas para cada povo (Guarani, Kaingang e Laklãnõ-Xokleng), totalizando 

45 (quarenta e cinco) vagas para a terceira turma – 2021.1. 

A seleção busca identificar os candidatos mais preparados para as questões 

educacionais em suas comunidades e que possuem interesse na formação para trabalhar com 

processos educacionais indígenas. 

A seleção abrange: 

 a) Conhecimentos gerais na temática indígena na língua portuguesa; 

b) Redação - escrita na língua indígena, de modo a aferir a aptidão; e  
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c) Carta(s) de apresentação da comunidade indígena assinada por duas lideranças com 

representatividade em sua aldeia/terra indígena, apresentando o/a candidato/a e referendando 

seu pertencimento à referida comunidade. O critério procura acentuar o pertencimento dos 

candidatos ao povo indígena e à determinada comunidade, bem como reconhecer e respeitar 

as especificidades de organização sociopolítica das comunidades indígenas. 

A forma de acesso ao Curso é via Vestibular específico – COPERVE/UFSC. O 

primeiro ocorreu em 2010 e o segundo em 2016, nos municípios de Florianópolis, José 

Boiteux e Xanxerê, em Santa Catarina, com redação em línguas indígenas, para 120 e 45 

vagas, respectivamente, divididas equitativamente aos Guarani, Kaingang e 

Laklãnõ/Xokleng.  

Em síntese:  

● Primeira turma: 2010 a 2015  

a) em novembro de 2010 ocorreu o vestibular específico para o curso, organizado pela 

Coperve/UFSC, com redação em línguas indígenas;  

b) no mês de fevereiro de 2011 deu-se início à primeira etapa Tempo Universidade e  

c) em janeiro de 2015 efetivou-se a última etapa Tempo Universidade, com formatura em 08 

de abril de 2015. 

● Segunda turma: 2016 a 2020 

a) em fevereiro de 2016 ocorreu o vestibular específico para o curso, organizado pela 

Coperve/UFSC, com redação em línguas indígenas;  

b) no mês de abril de 2016 deu-se início à primeira etapa Tempo Universidade;  

c) em janeiro de 2020 ocorreu a última etapa Tempo Universidade;  

d) em fevereiro de 2020 foram efetivadas as bancas de TCCs e entregues as suas versões 

finais à secretaria da LII que, por sua vez, inseriu todos os títulos no Repositório da 

BU/UFSC; e  

e) a formatura programada para 03 abril de 2020 foi suspensa em função das medidas de 

isolamento adotadas para conter a pandemia do novo coronavírus e a colação de grau por 

videoconferência foi realizada no dia 24 de junho de 2020. 
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8.2 Perfil do Egresso 

A proposta do Curso Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica é a 

de que o formando seja um professor pesquisador a atuar no exercício do magistério das 

escolas das terras indígenas e na relação dialógica com a sociedade não indígena. Com a 

conclusão das duas primeiras turmas, o curso contribuiu na formação de profissionais mais 

qualificados e comprometidos ao âmbito escolar em terras indígenas. A primeira turma do 

curso, que iniciou em 2011 com 120 estudantes Guarani, Kaingang e Xokleng, foi formada 

no ano de 2015 com o maior número de formandos em uma mesma turma de licenciatura na 

UFSC: 78, constituindo um marco na história da UFSC, que desde 2011 se transformou com 

a presença dos/as estudantes indígenas da Licenciatura Indígena no espaço acadêmico. 

A maioria dos egressos da primeira turma atuam como professores/as nas escolas das 

Terras Indígenas, merecendo destaque a atuação de Keli Regina Caxias Popó (Laklãno-

Xokleng) e Davi Timóteo Martins (Guarani), egressos da primeira turma atualmente diretores 

de escolas na TI Laklãnõ e na TI Itanhaén, respectivamente. Vários formados/as continuaram 

estudos em cursos de Pós-Graduação na UFSC (PPG Educação, História, Linguística, 

Antropologia, Estudos da Tradução) e outras IES nos estados RS, SC, RJ, sendo de 

importância destacar a atuação de Sandra Benites (Guarani), igualmente egressa da primeira 

turma, como primeira curadora indígena no conceituado Museu de Arte de São Paulo, o 

MASP. É igualmente notável o desempenho dos egressos em papéis de liderança em suas 

aldeias e/ou terras indígenas. 

A formação de professores/as indígenas em duas terminalidades pretende atender 

parcialmente a demanda dos estabelecimentos de ensino dos Guarani, Kaingang e Laklãnõ-

Xokleng, para atuarem na docência segundo segmento do ensino fundamental e ensino médio 

de suas comunidades, de acordo com suas realidades socioculturais. 

No entanto, em se tratando do contexto indígena nacional, é importante mencionar 

que o/a professor/a indígena, na sua especificidade, desempenha papéis múltiplos em sua 

comunidade, o que extrapola as atividades escolares. Sendo assim, para além de atuar na 

docência dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio de suas comunidades, almeja-

se que os professores-pesquisadores graduados tenham competência para trabalhar em 

projetos educacionais de interesse dos povos indígenas, a exemplo da Ação Saberes 

Indígenas na Escola (Secadi/MEC), programa de formação continuada organizado em redes 

coordenadas por Instituições de Ensino Superior em parceria com as Secretarias de Estado 

da Educação. O projeto Ação Saberes Indígenas na Escola – Núcleo SC, coordenado pelo 
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MArquE/UFSC, desenvolveu três edições, contou com praticamente a totalidade dos 

professores indígenas e não indígenas das escolas indígenas no Estado e publicou 25 títulos47 

até o momento. 

Os três povos que participam da LII têm, em sua história de contato com a sociedade 

nacional, mais de um século de espoliação de seu território tradicional, o que tem afetado sua 

organização social e cultural. Neste caso, a LII tem procurado formar um profissional da 

educação que busque ensinar comprometendo-se com os projetos de seu povo, visando a 

manutenção de sua cultura e tradições para o fortalecimento étnico. Este profissional deverá 

estar apto para promover a formação de seus educandos, qualificando-os para o diálogo com 

a sociedade nacional, na busca pela preservação dos recursos naturais de suas áreas, terras, 

territórios. 

O/A profissional formado/a por este curso deverá: a) se comprometer com os assuntos 

de sua comunidade; auxiliar na resolução dos problemas de educação nas escolas; b) 

promover a construção de um Projeto Pedagógico de Curso Intercultural que articule os 

conhecimentos tradicionais e os da sociedade ocidental; c) contribuir para a manutenção e 

fortalecimento da língua materna/paterna; e d) proteger e manter os recursos naturais de seu 

território, bem como contribuir no processo de regularização fundiária, basal à garantia da 

sobrevivência cultural dos povos indígenas. 

Por fim, os/as egressos do curso estarão também aptos a frequentar programas de pós-

graduação, demanda fortemente manifestada e em crescente efetivação. 

 

8.3 Perfil do Professor Formador 

A escolha dos docentes requer acuidade e zelo para a garantia da unidade pedagógica 

do curso. Os docentes deverão receber o aval do Colegiado de Curso e serão indicados e/ou 

escolhidos a partir dos seguintes critérios, combinados entre si: atuação anterior em trabalhos 

com populações indígenas, preferencialmente com os povos da Região Sul ou ocupantes ao 

sul do Bioma Mata Atlântica, e com repercussão positiva; competência pedagógica; 

compromisso político; disposição de participar desta experiência de forma integrada e 

dialógica; proximidade geográfica com a área de ocupação dos respectivos povos; titulação 

 
47 Disponíveis na página da ASIE - Núcleo SC: https://saberesindigenas.ufsc.br/, somados outros materiais, 
inclusive audiovisuais. 
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compatível com as exigências legais. 

Os/As formadores/as da LII advirão também do MArquE/UFSC, de organizações 

governamentais e não governamentais, de programas de pós-graduação (bolsistas de 

mestrado, doutorado e pós-doutorado), ressalvados os pressupostos já expostos neste item. 

Sempre que possível, os docentes da UFSC terão prioridade sobre os demais 

integrantes do corpo docente, pois é desejável que a universidade não seja mera executora do 

projeto, mas que este possibilite à instituição uma reflexão sobre o seu próprio fazer 

pedagógico. Outra expectativa é a de que os docentes da UFSC estabeleçam vínculos com a 

temática indígena, expandindo seu campo de pesquisa neste âmbito e/ou realizem algum tipo 

de acompanhamento aos/às estudantes indígenas que já cursam o ensino superior nesta 

universidade. Para algumas disciplinas temos a expectativa de uma composição 

compartilhada na docência, envolvendo professores da UFSC, especialistas externos a esta 

IFES e/ou sábios/as indígenas. 

Em comum acordo com os/as estudantes serão convidadas pessoas das comunidades 

que possuam conhecimento tradicional em temas que estão sendo abordados nas etapas 

tempo universidade, visando a participação nas atividades acadêmicas em sala de aula ou em 

atividades acadêmico-científico-culturais, como palestrantes. Igualmente serão convidados 

ex-alunos/as da LII para compor a diversificada gama de formadores da LII.  

 

8.4 Formação do Formador 

A formação dos formadores deve ocorrer nos períodos que antecedem os semestres, 

em momentos específicos para tais finalidades e com equipe competente.  A coordenação do 

curso tem como tarefa organizar um conjunto de informações relativas a cada turma/povo, 

somando os contextos histórico e atual, a realidade linguística, aspectos da organização 

social; base legal; estrutura do curso, sua metodologia e os processos didático-pedagógicos 

da educação para os povos indígenas, a proposta político-pedagógica de intervenção do curso 

e referências bibliográficas úteis.  

Da formação deve constar explanação quanto às disciplinas ofertadas anteriormente 

(a partir do segundo semestre) e seu vínculo com as demais, no cerne do curso. Igualmente 

cabais os relatos dos percursos das turmas 2011-2015 e 2016-2020: a caminhada e seus 

aspectos positivos e negativos, a necessidade de constante aperfeiçoamento. Para tanto, é de 

suma relevância a participação de ex-alunos/as da LII na formação, a compartilhar reflexões 
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e avanços, potencializando densidades e experiências a favor do constante aperfeiçoamento 

do curso. 

Por tratar-se de um programa de licenciatura específico, o curso Licenciatura 

Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica possui uma estrutura curricular que abrange 

diferentes áreas do conhecimento científico ocidental, somadas aos conhecimentos 

tradicionais de cada um dos três povos a que se destina. Objetiva o conhecimento prévio da 

realidade dos/as estudantes com vistas a melhor organizar o plano de ensino, bem como a 

avaliação contínua dos seus discentes e docentes. Assim, o processo formativo está 

configurado em oito etapas que antecedem o início de cada semestre.  

Essa fundamentação metodológica tem como base a necessidade da formação 

conjunta, contínua e paralela dos docentes e dos discentes e a superação à relação professor-

aluno no contexto de uma licenciatura intercultural. Cabe, portanto, a elaboração de um 

programa de formação de docentes, a partir das orientações de lideranças, mais velhos e 

comunidade, a ser aprofundado em Tempos Comunidade. 
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09 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

9.1 Princípios 

O curso Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica não se limita a 

possibilitar a presença indígena em ambiente acadêmico. Quer ir além. Deseja ser uma 

possibilidade pedagógica de diálogo entre distintos saberes, uma forma de articulação que 

permite criar o novo, o diferente. Pretende trabalhar para além do indivíduo como projeto 

pessoal de acesso ao ensino superior, alcançando a coletividade indígena com seus 

conhecimentos e propostas pedagógicas, com seus modos de conhecer a dialogar com a 

Universidade a partir de projetos coletivos, possibilitando quebras de paradigmas de 

concepção de Universidade e de ensino/aprendizagem.  

Coerente com essa perspectiva, o curso de Licenciatura Intercultural Indígena 

caracteriza-se pelos seguintes princípios: 

● Interculturalidade 

Saberes “científicos” e “tradicionais” dialogando em igualdade de importância. Nessa 

perspectiva, à presença de acadêmicos indígenas no espaço universitário soma-se a 

participação de sábios/especialistas indígenas em diferentes disciplinas e Atividades 

Acadêmico-Científico-Culturais e de Extensão (AACCEs). O Tempo Comunidade, com 

supervisão de professores, é um momento privilegiado para a interculturalidade e a troca de 

saberes. Como aponta Fleuri (2000: 6), a perspectiva da interculturalidade “busca promover 

a construção de identidades sociais e o reconhecimento das diferentes culturas. Mas, ao 

mesmo tempo, procura sustentar a relação crítica e solidária entre elas.” 

● Interdisciplinaridade 

O Curso Licenciatura Intercultural Indígena do sul da Mata Atlântica quer ser uma proposta 

de formação que rompa com a forma tradicional de ensino pela pedagogia disciplinar. A 

transversalidade do conhecimento pressupõe o diálogo entre as disciplinas curriculares no 

curso, no intercâmbio mútuo e integração recíproca. O curso privilegia a formação a partir 

de duas grandes áreas de conhecimento, denominadas terminalidades. Essa modalidade 

permite reordenar a estrutura curricular das escolas indígenas permitindo aproximações com 

as formas cognitivas de educação tradicional dos povos indígenas, Assim, a 

interdisciplinaridade avança para o debate epistemológico. Nesta perspectiva, as disciplinas 

Projetos de Ensino, Pesquisa e Ação, presentes em cinco semestres letivos, possibilitam 

opções e atuações por estudantes, aliados a seus docentes, em variadas direções, ainda que 
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seja essencial associar aqui dois pressupostos: a) a importância da oralidade em detrimento 

da escrita para as populações indígenas e b) o entendimento quanto à imbricação de saberes 

consolidando a totalidade, o holismo. 

● Construção compartilhada 

Buscando responder de maneira coerente às expectativas de comunidades e povos indígenas, 

aspectos de infraestrutura e logística, conteúdos curriculares, as AACCEs devem, em sua 

maioria, ser construídas em conjunto com acadêmicos e lideranças das comunidades, bem 

como com organizações indígenas. Os espaços de participação das comunidades e lideranças 

indígenas são múltiplos e permitem que seja contemplada uma variedade de aspectos 

coerentes com as necessidades e expectativas das comunidades. Nessa perspectiva o curso 

torna-se um curso com indígenas, diferentemente de um curso para indígenas. Assim, a 

corresponsabilidade é um aspecto central na concepção da organização curricular. 

 

9.2 Estrutura curricular 

A estrutura curricular está organizada em regime semestral, constituída, como 

anteriormente explicitado, por carga horária distribuída entre os tempos universidade e 

comunidade. O acadêmico deve ter frequência mínima de 75% (Resolução nº 017/1997 

Cun/UFSC, Art.69). Cada semestre letivo é composto de etapas intensivas presenciais (três 

etapas por semestre), com duração de no máximo três semanas. As etapas do TU ocorrem na 

UFSC, Campus Trindade, Florianópolis ou em Terras Indígenas48, a depender das estratégias 

e condições políticas, pedagógicas, administrativas e orçamentárias.  

O tempo comunidade é executado pelo estudante na própria comunidade indígena, 

mediante supervisão de professores e/ou monitores indicados pelo curso. Durante este 

período os/as estudantes são orientados a realizar trabalhos de investigação, os quais deverão 

ser discutidos e definidos no âmbito das disciplinas Projetos de Ensino, Pesquisa e Ação I a 

V. Essas disciplinas contarão com professores responsáveis (possivelmente mais de um por 

semestre), mas deverão envolver diversos núcleos e laboratórios de pesquisa da UFSC de 

forma a contemplar a diversa gama de demandas apresentadas pelas comunidades às quais 

 
48 Em 2011 a 3ª etapa para a turma Xokleng/Laklãnõ foi realizada no município de José Boiteux, no qual está 
situada a TI Ibirama Laklãnõ. Em 2012, a 7ª etapa para a turma Guarani foi realizada na TI Mbiguaçu, nas 
dependências da escola indígena Verá Tupã Poty Dja. Outros locais, em Terras Indígenas ou próximo a elas, 
poderão recepcionar etapas da LII, a depender de demanda das comunidades e/ou acadêmicos/as e de condições 
organizacionais e estruturais. 
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os/as alunos/as estejam vinculados. Neste caso, tanto professores quanto pesquisadores 

vinculados aos núcleos e laboratório envolvidos no desenvolvimento destas atividades 

estarão aptos a participar do Tempo Comunidade, desde que haja anuência por parte da 

coordenação do curso e das comunidades envolvidas. 

A experiência com as turmas finalizadas no que se refere às atividades desenvolvidas 

durante o TC manifestou ao aluno a possibilidade de desenvolver, durante o Tempo 

Comunidade, um trabalho que englobe aspectos relacionados ao conjunto das disciplinas 

cursadas no semestre frente ao contexto da comunidade e escola, o que soma o estágio 

supervisionado. A intenção é o incremento de articulação entre as diferentes disciplinas, 

conferindo uma ênfase especial à interdisciplinaridade.  

De forma a aprimorar esse processo e incorporar a ele a experiência resultante da 

elaboração e execução dos Trabalhos de Conclusão de Curso, optou-se por propor nesse PPC 

que as atividades do Tempo Comunidade envolvam não só a integração das disciplinas em 

temas transversais, mas também que envolvam a elaboração e execução de pesquisas e ações 

junto à comunidade em torno de temas selecionados pelos/as alunos/as e desenvolvidos ao 

longo dos quatro anos em parceria com as próprias comunidades, docentes, núcleos e 

laboratório de pesquisa da UFSC. A proposta é incentivar o diálogo nas comunidades e 

viabilizar uma integração entre alunos/as da LII e outros espaços e atores da UFSC, 

capilarizando a presença de estudantes nesta IFES e ampliando assim seu potencial de 

formação.  

Compõem ainda a estrutura curricular as já mencionadas Atividades Acadêmico-

Científico-Culturais e de Extensão (AACCEs), a abarcar uma variedade de proposições, 

distribuídas em diferentes modalidades e eventos (seminários, exibição e debate de filmes, 

mesas redondas, viagens de campo, exposições, palestras etc.). 

Essas atividades têm por finalidade oferecer aos acadêmicos indígenas oportunidades 

de enriquecimento curricular, aumentando as formas de engajamento com práticas de 

extensão e assim potencializando o impacto social desta relação multilateral de ensino-

aprendizagem. Visam contribuir para a formação de maneira integral, oferecendo ambientes 

culturalmente ricos e diversos aos discentes, voltados para discussão de temas 

complementares e relacionados ao eixo integrador do curso. Em diferentes AACCEs a 

participação de sábios/as-especialistas indígenas é essencial. 

As AACCEs já mencionadas, junto com as PEPAs (Projeto de Ensino, Pesquisa e 

Ação), que serão descritas abaixo, compõem as Atividades Teórico-Práticas de 
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aprofundamento através da oportunização de diálogo com o repertório de disciplinas e 

debates teóricos, tanto com a prática da pesquisa quanto do ensino em suas comunidades e 

terras indígenas.  

O conjunto de atividades (TU, TC e AACCE) perfaz um total de 3.870 horas/aula (252 

horas/aula de AACCEs e 3.618 horas/aula de disciplinas curriculares), com carga 

horária distribuída em oito semestres, ou seja, quatro anos. 

 

Atividades Horas-aula 
Disciplinas Curriculares TU 3616 

TC 
AACCEs  252 
Total  3870 

 

9.3 Procedimentos metodológicos 

Com o propósito de apresentar de forma clara e sintética a metodologia empregada no 

curso, podemos dividi-la em três aspectos: Estrutura Organizacional Pedagógica, 

Organização Tempo Comunidade e Organização Tempo Universidade. 

● Estrutura Organizacional Pedagógica 

A organização das atividades ocorre pelo processo da Pedagogia da Alternância, entendido 

como a vivência dos processos educativos de forma alternada, parte das experiências de 

formação na comunidade e escolas indígenas e outra parte na Universidade. 

Privilegia os diferentes tempos e espaços do aprender e possibilita o estabelecimento 

de relações entre os saberes produzidos na comunidade indígena e os saberes trabalhados na 

academia. Estimula o exercício da relação entre ensino, pesquisa e extensão, e possibilita a 

articulação entre o estudo, o ensino e as práticas culturais, como elementos fundamentais de 

formação. 

O Tempo Universidade e o Tempo Comunidade estarão imbricados, já que são formas 

metodológicas de interlocução sobre os mesmos temas. As atividades de formação e pesquisa 

de campo estarão relacionadas às vivências e práticas culturais do grupo étnico, servindo 

como suporte para a manutenção e revitalização da existência indígena. 

● Organização do Tempo Universidade 

A organização do TU é precedida da formação para os formadores, planejamento individual 

e coletivo, bem como levantamento de temas transversais a orientar tanto o Tempo 



 

87 
 

Comunidade como os conteúdos programáticos das disciplinas. O Tempo Universidade 

constitui períodos de aulas (problematização, reflexão, produção do conhecimento), saídas 

de campo, avaliação das atividades realizadas no Tempo Comunidade, efetivação de 

AACCEs. Compõe espaço de ensino e pesquisa (leitura, reflexão e síntese). 

● Organização do Tempo Comunidade 

Caracterizada por períodos de problematização, reflexão e produção do conhecimento, 

articulados entre os saberes produzidos pelos sujeitos dos grupos indígenas (Guarani, 

Kaingang e Laklãnõ-Xokleng) e os saberes científicos em contextos de vivência 

compartilhada. Este processo é conduzido por uma equipe composta por docentes de diversos 

campos do conhecimento, monitores e sábios/especialistas indígenas, composta e alterada de 

acordo com as demandas da matriz curricular.  

Está constituído em produção de trabalhos acadêmicos relacionados às áreas de 

formação docente, vivências e práticas compartilhadas de investigação e ação em espaços 

educativos e comunidade indígena, ocorrendo sempre em diálogo com a comunidade e 

diálogos de saberes. 

 

9.4 Conteúdos Curriculares 

A matriz curricular do Curso Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata 

Atlântica tem como fundamento a formação de professores pesquisadores para escolas 

indígenas de Educação Básica e nos diferentes espaços da organização social das 

comunidades indígenas. Abarca a formação para o atendimento de jovens e adultos inseridos 

nos processos de escolarização e as especificidades que caracterizam a prática pedagógica na 

educação especial.  

Há disciplinas nas quais as turmas estarão organizadas por etnias, como é o caso de 

Línguas Indígenas I a IV, Língua Português-Brasileira I e II, Libras e Estágio I a IV. No 

transcorrer da maior parte do curso, os/as estudantes Guarani, Kaingang e Laklãnõ-Xokleng 

procedem com a formação mista, conjunta. 

Para avançar ao 5º semestre, o/a estudante deverá optar por uma das terminalidades: 

a) Linguagens e suas Tecnologias: Artes, Educação Física, Língua Indígena e Língua 

Portuguesa e b) Ciências Humanas, Ciências Sociais e Aplicadas: Filosofia, Geografia, 

História e Sociologia. É também neste semestre que os/as acadêmicos/as iniciarão as 

disciplinas denominadas Estágio. Desta maneira, cursarão disciplinas comuns, por povo 
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indígena, bem como de sua terminalidade de escolha. O 6º semestre igualmente é composto 

por disciplinas comuns, por povo indígena e duas de cada terminalidade.  

O 5º semestre, como expressado, inaugura as disciplinas referentes ao estágio, que 

perduram justamente nos quatro últimos semestres, intituladas Estágio I, II, III e IV, 

respectivamente, com direcionamento às séries finais do Ensino Fundamental e ao Ensino 

Médio das escolas indígenas, independentemente se o aluno exerce o magistério nessas 

séries. As disciplinas estão relacionadas ao Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório.49  

 

9.4.1 Eixo integrador e Terminalidades 

 

O eixo integrador do Curso é Territórios e Conhecimentos Indígenas no Bioma 

Mata Atlântica e na atual reestruturação do PPC são propostas as seguintes 

duas terminalidades pautadas na BNCC: a) Linguagens e suas Tecnologias: 

Artes, Educação Física, Língua Indígena e Língua Portuguesa, e b) Ciências 

Humanas, Ciências Sociais e Aplicadas: Filosofia, Geografia, História e 

Sociologia. O curso visa habilitar os estudantes indígenas aos anos finais do 

Ensino Fundamental e Ensino Médio. A matriz curricular contempla Línguas 

Indígenas, que serão, para além de quatro semestres, trabalhadas como 

Extensão. Língua Português-Brasileira será desenvolvida, para além de dois 

semestres, na disciplina de Projetos de Ensino, Pesquisa e Ação 

Os conteúdos, competências e habilidades indicadas nas áreas de Linguagens e suas 

tecnologias e Ciências Humanas da BNCC, permeiam o conjunto de disciplinas ofertadas no 

curso, independente das terminalidades escolhidas pelos estudantes. Neste sentido, categorias 

como tempo, espaço e movimento, concepções basilares nas Ciências Humanas, são 

combinadas ao longo do curso com as práticas sociais mediadas por diferentes linguagens: 

verbal (oral, escrita, virtual-motora), corporal, sonora e digital (BRASIL, 2018, p. 63). Essa 

união visa garantir aos licenciandos a aquisição de competências e habilidades para o trabalho 

docente, tanto no ensino fundamental, quanto no ensino médio, repercutindo em práticas 

educativas integradoras e dinâmicas, permitindo que adquiram competências para possibilitar 

aos seus alunos interpretar o mundo, compreender processos e fenômenos sociais, políticos 

e culturais e atuar de forma ética, responsável e autônoma diante de fenômenos sociais e 

 
49 De acordo com o Regulamento de Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório, aprovado pelo Colegiado 
do curso em 31.10.13. 
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naturais, além de  exercitar a responsabilidade e o protagonismo, voltados para o bem comum 

e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. (BRASIL, 2018, pp. 355-

357).  

Ao longo do curso, os licenciandos são colocados em contato com metodologias de pesquisa 

e ensino, que vão desde a análise de documentos oficiais (a exemplo da legislação 

educacional), cartografias, iconografias, até a utilização da oralidade na construção do 

conhecimento histórico e social. Esse formato, que permeia as duas terminalidades do curso, 

permite aos licenciandos identificar aspectos do aprendizado que ultrapassam os limites da 

sala de aula e das disciplinas ministradas. Essas estratégias são fundamentais, pois estimulam 

a valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 

culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer 

natureza (BRASIL, 2018, p.357) e serão extremamente importantes e significativas nas suas 

práticas docentes na Educação Básica. 

Sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018), documento que visa orientar os 

currículos e propostas pedagógicas das escolas públicas e privadas da educação básica 

brasileira (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio), destacamos a abordagem 

para a área das Linguagens, em diálogo com uma das terminalidades do curso (Linguagens 

e suas Tecnologias:Artes, Educação Física, Língua Indígena e Língua Portuguesa). Essa área 

compreende quatro componentes: língua portuguesa, língua estrangeira moderna, arte e 

educação física, que se distribuem pelo percurso de formação na educação fundamental e no 

ensino médio. Entendemos haver uma sintonia entre a área Linguagens da BNCC e a 

concepção de linguagem que orienta o curso de Licenciatura, destacando uma articulação 

entre língua verbal, corpo e artes, o que favorece um olhar mais orgânico e interdisciplinar 

sobre o processo de produção de sentidos, especialmente no que tange às práticas orais, uma 

vez que elas perpassam e englobam as práticas indígenas de linguagem. 

Sobre os eixos de integração da área de Linguagens da BNCC, o documento articula 

quatro eixos interligados: oralidade, leitura e escuta, produção (multissemiótica e escrita) e 

análise linguística/semiótica. Note-se que a concepção enunciativo-discursiva de língua 

proposta pelo documento faz com que a noção de texto não se restrinja ao aspecto gráfico-

verbal, mas inclua aspectos multissemióticos e multimidiáticos, abrindo espaço considerável 

para a abordagem de práticas orais. Citamos abaixo uma descrição do eixo da oralidade, 

devido ao papel que desempenha na formação de nossos estudantes:  

O Eixo da Oralidade compreende as práticas de linguagem que 

ocorrem em situação oral com ou sem contato face a face, como aula 
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dialogada, webconferência, mensagem gravada, spot de campanha, 

jingle, seminário, debate, programa de rádio, entrevista, declamação 

de poemas (com ou sem efeitos sonoros), peça teatral, apresentação 

de cantigas e canções, playlist comentada de músicas, vlog de game, 

contação de histórias, diferentes tipos de podcasts e vídeos, dentre 

outras. Envolve também a oralização de textos em situações 

socialmente significativas e interações e discussões envolvendo 

temáticas e outras dimensões linguísticas do trabalho nos diferentes 

campos de atuação (p. BNCC, 2018, 78-79). 

Gostaríamos de adicionar a esta lista de exemplos as práticas orais indígenas, que incluem 

um repertório rico, sofisticado e complexo de narrativas, cantos e rezas, entre outros; 

podemos incluir, também, os usos da linguagem que perpassam práticas sociais variadas, 

desde religiosas e estéticas, até escolares e políticas. Destaque-se, ainda, os modos de 

transmissão de saberes como exemplos de práticas orais, articulando sentidos de memória, 

lingua e identidade.  

 Considerando a concepção enunciativo-discursiva de língua adotada pelo documento, 

os eixos da área de Linguagens são vistos em relação a práticas situadas em cinco campos 

específicos de atuação, a saber: vida cotidiana (apenas nos anos iniciais), campo artístico-

literário, práticas de estudo e pesquisa, campo jornalístico-midiático, e atuação na vida 

pública. Destacamos que esses campos de atuação perpassam o processo de formação da 

Licenciatura Intercultural Indígena, respeitando a singularidade e a expressividade dos povos 

e sujeitos envolvidos.  

Além disso, importante registrar a articulação entre as práticas orais e o componente 

das Artes (BNCC), que compreende uma concepção interdisciplinar, concreta, 

contextualizada e socialmente integrada de artes, fazendo com que a oralidade funcione em 

relação à performance, ao corpo, à musicalidade, ao ritmo, à interação, à ficção, à memória, 

aos afetos e à imaginação. Já o componente de Educação Física agrega às práticas corporais 

os significados sociais e culturais, o que inclui o modo como a prática corporal produz 

sentidos: “as práticas corporais são textos culturais passíveis de leitura e produção” (BNCC, 

2018, p. 214). Destacamos que a Licenciatura está atenta para essa formação plural na área 

de Linguagens, sinalizando para os quatro componentes que a constituem: língua portuguesa, 

língua estrangeira moderna (línguas indígenas), arte e educação física. 
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9.4.2 Política das Práticas como Componente Curricular 

A inclusão da Prática como Componente Curricular (PCC) nos currículos dos cursos 

de formação de professores foi promulgada pela Resolução CNE/CP 2/2002, que institui a 

duração e a carga horária dos cursos de licenciatura plena, faz parte de uma política nacional 

que visa qualificar a formação docente no Brasil. A resolução estipula que os cursos de 

licenciatura cumpram 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, 

vivenciadas ao longo do curso (BRASIL, 2002).  

A inserção das horas de PCC nos cursos de licenciatura pode se configurar, desde que 

bem estruturada, como importante elemento colaborador na melhoria formativa dos docentes, 

já que um de seus objetivos é superar a dicotomia teoria/prática que durante muito tempo foi 

mantida por modelos de formação docente fundamentados na racionalidade técnica 

(ALMEIDA & MESQUITA, 2017, p. 160). No mesmo sentido, compreende-se na inclusão 

das PCCs nos cursos de licenciatura, uma ideia de que: 

 ...a prática, ou a preparação para a prática docente, não deve ocorrer somente ao 
final do curso, durante os estágios supervisionados; ela deve ser inserida ao longo 
de toda a formação, quando se está refletindo sobre a atividade profissional. Com 
isso se quer superar a ideia de que o estágio é reservado à prática enquanto a sala 
de aula é reservada à teoria (PEREIRA & MOHR, 2017, p. 28). 
 
 

O capítulo III da Resolução CNE/CP 02/2019, que trata da organização curricular dos 

cursos superiores de formação docente, evidencia no inciso II do Art. 7º, que entre os 

princípios norteadores da formação inicial de professores para a Educação Básica, está o: 

 
...reconhecimento de que a formação de professores exige um conjunto de 
conhecimentos, habilidades, valores e atitudes, que estão inerentemente 
alicerçados na prática, a qual precisa ir muito além do momento de estágio 
obrigatório, devendo estar presente, desde o início do curso, tanto nos 
conteúdos educacionais e pedagógicos quanto nos específicos da área do 
conhecimento a ser ministrado. 
 
 

A existência da PCC nos currículos das licenciaturas, conforme indicam os 

documentos oficiais, não significa necessariamente que os licenciandos necessitem estar em 

contato desde as primeiras fases com as escolas. A PCC pode ocorrer no contexto das 

disciplinas, como espaços de reflexão, partindo-se da resolução de situações-problema do 

exercício docente, as quais podem ser formuladas por meio de livros, filmes, depoimentos e 

outras mídias (PEREIRA & MOHR, 2017, p. 28). Desse modo, a compreensão de que a 

prática deve estar presente desde o início do curso e permear toda a formação do professor, 
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necessita, necessariamente que as diferentes áreas ou disciplinas, articulem os seus 

conteúdos, contemplando em parte delas a dimensão prática.  

A Licenciatura Intercultural Indígena da UFSC, em consonância com a Resolução 

CNE/CP 2/2002 e com a Resolução CNE/CP nº 2/2019, desde sua etapa inicial, possibilita 

oportunidades aos alunos de se sentirem docentes.  Na grade curricular do curso, desde a 1ª 

fase até a 8ª, muitas disciplinas trazem a PCC em sua composição, que possibilitam reflexões 

coletivas e individuais sobre a situação de ensino aprendizagem. São elas, Projetos de Ensino, 

Pesquisa e Ação I (54 hs); Organização Escolar (18 hs); Fundamentos da Educação (54 hs); 

Psicologia Educacional e Povos Indígenas (12 hs); Projetos de Ensino, Pesquisa e Ação II 

(54 hs); Metodologia de Ensino (36 hs); Projetos de Ensino, Pesquisa e Ação III (54 hs); 

Audiovisual I (36 hs); Projetos de Ensino, Pesquisa e Ação IV (54 hs); Audiovisual II (36 hs) 

e Projetos de Ensino, Pesquisa e Ação V (54 hs). Estas disciplinas, no seu conjunto, perfazem 

uma carga de 462 horas/aula dedicadas às PCCs.  

Os objetivos da PCC nestas disciplinas, são propiciar experiências de aprendizagem 

capazes de promover vivências que o(a) professor(a) indígena em formação poderá 

compartilhar com seus próprios estudantes no futuro. Para aqueles que já atuam como 

docentes da educação básica, a PCC permite a utilização dos conhecimentos adquiridos para 

o seu desenvolvimento profissional. 

 

9.4.3 Conteúdo de Educação Ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto nº 
4.281 de 25 de junho de 2002)  

A LII interage com as legislações ambientais, acentuado seu eixo integrador, 

articulando terras e territórios indígenas com a questão ambiental, concatenando a legislação 

com maior acento em determinadas disciplinas, tais como: Gestão da Água, Controle e 

Monitoramento de Áreas Indígenas, Projetos para Sustentabilidade e Saberes Tradicionais 

no Bioma Mata Atlântica. A Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, “Dispõe sobre a educação 

ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências.” Sua 

finalidade é, inclusive, dar acento aos artigos 205 e 225 da Constituição Federal. Em seu 

artigo 3º, a lei expõe que todos têm direito à educação ambiental como parte do processo 

educativo mais amplo, sendo seus princípios básicos, de acordo com o artigo 4º: 

I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo;  
II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a 
interdependência entre o meio natural, o sócio-econômico e o 
cultural, sob o enfoque da sustentabilidade;  
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III - o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, na perspectiva 
da inter, multi e transdisciplinaridade;  
IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas 
sociais;  
V - a garantia de continuidade e permanência do processo educativo;  
VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo;  
VII - a abordagem articulada das questões ambientais locais, 
regionais, nacionais e globais;  
VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade 
individual e cultural. 

 

O Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002, por sua vez, “Regulamenta a Lei nº 

9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá 

outras providências.” Em seu artigo 1º o decreto inclui as instituições educacionais públicas 

e privadas dos sistemas de ensino na tarefa de execução da Política Nacional de Educação 

Ambiental.  

 

9.4.4 Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 
Ensino de História e Cultura AfroBrasileira, Africana e Indígena, nos termos da Lei nº 
9.394/96, com a redação dada pelas Leis nº 10.639/2003 e n° 11.645/2008, e da Resolução 
CNE/CP n° 1/2004, fundamentada no Parecer CNE/CP nº 3/2004. 

Essencial aos alicerces da LII é o preconizado pela Lei nº 11.645/2008, que estabelece 

as diretrizes e bases da educação nacional para inclusão obrigatória da temática História e 

Cultura Afro-Brasileira e Indígena no currículo oficial da rede de ensino na Educação Básica. 

O conteúdo programático a que se refere a lei inclui aspectos da história e da cultura que 

caracterizam a formação da população brasileira, a partir dos povos africanos e indígenas, 

reforçando o conhecimento intercultural. Os professores-pesquisadores egressos da LII 

recebem formação para a efetivação da lei em escolas tanto indígenas quanto não indígenas 

localizadas no entorno de Terras Indígenas, bem como em centros urbanos e rurais. O curso 

abarca o solicitado pela Lei nº 11.645/2008 mais especificamente no âmago de nove 

disciplinas: História Indígena Pré e Pós-colonial I e II, PEPAs I a V e Literatura I e II. Além 
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responsabilidade das Instituições de Ensino Superior no que se refere “a formação de 

cidadãos/ãs éticos/as comprometidos/as com a construção da paz, da defesa dos direitos 

humanos e dos valores da democracia, além da responsabilidade de gerar conhecimento 

mundial visando atender os atuais desafios dos direitos humanos, como a erradicação da 

pobreza, do preconceito e da discriminação.” Desta forma, a “Educação em Direitos 

Humanos deve contribuir para a construção de valores que visam a práxis transformadora da 

sociedade, perpassando os espaços e tempos da educação superior. Vê-se, com isso, que a 

inserção da Educação em Direitos Humanos na Educação Superior deve ser transversalizada 

em todas as esferas institucionais, abrangendo o ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão” 

A Educação em Direitos Humanos será pautada e analisada no decorrer 

das disciplinas Direitos Indígenas 1 e 2, “combinando mais de um modo de inserção por meio 

do diálogo com várias áreas de conhecimento. Como ação transversal e interdisciplinar, numa 

perspectiva crítica de currículo, a EDH propõe a relação entre teoria e prática, entre as 

garantias formais e a efetivação dos direitos” (Parecer CNE/CP n° 8, de 06/03/2012, p. 15). 

O intento é justamente ofertar bases de reflexão e ação aos/às estudantes para a efetivação 

dos seus direitos, os direitos indígenas e a construção e fortalecimento de políticas públicas 

condizentes aos distintos povos.  

 
 
9.5 Estágio Curricular Obrigatório 

O Estágio Curricular é obrigatório para a obtenção da certificação com vistas ao 

exercício do Magistério, no âmbito dos anos Finais do Ensino Fundamental e no Ensino 

Médio. Envolve estudos e atividades e, especialmente, a aproximação do aluno com as 

instituições educacionais e com profissionais da área na qual está se formando. 

O estágio curricular obrigatório da LII é desenvolvido a partir da 5ª fase, após o 

cumprimento das disciplinas Organização Escolar, Psicologia Educacional e Povos 

Indígenas, e Metodologia de Ensino em fases anteriores, que deverão proporcionar aos 

licenciandos, subsídios fundamentais sobre os processos que envolvem o desenvolvimento 

do ensino/aprendizagem, a estrutura organizacional e curricular dos sistemas de educação e  

a prática do planejamento e suas implicações nos diferentes contextos educativos.  

Embora o currículo tenha sido articulado à Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), os estágios não são desenvolvidos por terminalidades, mas sim por etnias. Assim 

tem sido feito desde a primeira turma (2011), pois compreendeu-se que, por possuírem 
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aspectos culturais distintos (organização social, costumes, línguas, crenças e tradições), que 

influenciam também as práticas escolares e processos próprios de ensino-aprendizagem, 

necessita-se de um formato que possibilite a comunhão entre os conhecimentos práticos e 

teóricos construídos na experiência universitária com as formas tradicionais de conhecimento 

e as metodologias próprias de cada povo. 

 O objetivo desse formato é possibilitar que as escolas indígenas permitam 

aproximações com a educação tradicional dos povos indígenas. Desse modo, os estagiários 

são acompanhados por três professores supervisores, um para cada etnia ao longo dos 

estágios no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. A experiência mostra que o 

desenvolvimento dos estágios a partir deste formato possibilita melhor aproveitamento da 

experiência por parte dos estagiários, visto que a relação estabelecida com o professor 

supervisor não ocorre de forma individualizada, pois envolve uma relação mais próxima com 

as escolas indígenas, com a comunidade, com as lideranças e com as próprias famílias dos/as 

estudantes. 

Conforme disposto do Art. 13 da Resolução nº 1 do CNE, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores Indígenas em cursos de Educação 

Superior e de Ensino Médio, “a prática de ensino se refere a um conjunto amplo de atividades 

ligadas ao exercício docente, desde o ato de ensinar propriamente dito até a produção e a 

análise de material didático-pedagógico, a experiência de gestão e a realização de pesquisas” 

(BRASIL, CNE, 2015: 08). Neste sentido, o estágio curricular obrigatório da LII tem como 

premissas básicas: 

 a) permitir aos acadêmicos estagiários a apropriação de instrumentos teóricos e 

metodológicos para a compreensão da escola indígena e sua inserção na comunidade, 

 b)  possibilitar o entendimento dos sistemas de ensino e das políticas educacionais,  

c) preparar os estagiários para a realização de atividades nas escolas indígenas, com 

os professores e estudantes nas salas de aula,  

d) possibilitar a elaboração de planejamentos colaborativos entre estagiários/as, 

orientadores/as e supervisores/as, 

e) suscitar o exercício de análise, avaliação e crítica que possibilitem a proposição 

de projetos de intervenção, a partir dos desafios e dificuldades que a rotina do estágio nas 

escolas indígenas revela. 

As normativas que embasam o estágio curricular obrigatório da LII da UFSC atendem 
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às especificações orientadas pela Resolução CNE/CP nº 02 de 20 de Dezembro de 2019, que 

define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a 

Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores 

da Educação Básica (BNC-Formação). Esta resolução estipula a carga mínima de 400 horas 

para o estágio supervisionado, em situação real de trabalho em escola (BRASIL, CNE, 2019: 

06). Esta carga mínima de 400 horas também é prevista pela Resolução de Estágios do 

Departamento de Metodologia de Ensino (MEN), responsável pelas disciplinas de Estágio e 

Metodologia de Ensino do curso.  

Os estágios deverão ser realizados prioritariamente em escolas indígenas. Nas 

comunidades em que as escolas não oferecem alguma das modalidades de formação (Ensino 

Fundamental II e Ensino Médio), os estágios poderão ser desenvolvidos em outros espaços 

educativos, como casas de reza, casas de cultura, centro comunitário, entre outros. Deve-se, 

nestes casos, atentar para que as características pedagógicas e formativas sejam mantidas, 

observando-se as especificidades de cada caso. Assim como nas atividades nas escolas, o 

planejamento e a execução do estágio nestes contextos serão acompanhados e avaliados 

pelo(a) professor(a) supervisor de estágios, que deferirá ou indeferirá as solicitações, 

juntamente com o(a) coordenador(a) de estágios do curso.  

O curso conta com quatro etapas de estágios, sendo eles ofertados a partir do 5º 

semestre, conforme Tabela 03. 

Figura 09 – Etapas e períodos de estágios nos cursos de LII. 
 
Disciplinas Semestres Horas/aula Créditos Descrição 

Estágio I 5º 108 6 
Aulas UFSC, planejamento e 
observação no Ensino Fundamental 
II  

Estágio II 6º 144 8 
Aulas UFSC, planejamento e prática 
supervisionada no Ensino 
Fundamental II 

Estágio III 7º 108 6 Aulas UFSC, planejamento e 
observação no Ensino Médio 

Estágio IV 8º 144 8 Aulas UFSC, planejamento e prática 
supervisionada no Ensino Médio 

 

Como objetivo geral, o Estágio busca a consolidação dos conhecimentos dos 

acadêmicos, a reflexão-vivência-reflexão de situações da prática educacional e comunitária 

nas terras indígenas, por meio do desenvolvimento de projetos de intervenção e análise 

pedagógica do cotidiano escolar e/ou comunitário. Já os objetivos específicos somam: 
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● Compreensão do Estágio no contexto educativo, como possibilidade de articulação 

teoria e prática, com foco na escola – comunidade indígena. 

● Observação de contextos escolares indígenas, investigando os processos próprios de 

ensino-aprendizagem. 

● Reflexão sobre o exercício da docência em escolas indígenas. 

● Problematização da situação observada, de acordo com os fundamentos teórico-

metodológicos. 

● Elaboração de projetos de investigação e intervenção. 

● Articulação do plano de intervenção à realidade investigada. 

● Utilização do registro como procedimento de documentação das ações do Estágio. 

● Análise da intervenção em relação ao contexto sócio-histórico e às condições 

objetivas em que a educação escolar indígena se efetiva.  

● Socialização dos resultados.  

● Percepção da possibilidade de prática dos conhecimentos construídos, para 

construção de novos desenhos curriculares, novas escolas indígenas, novos materiais 

didáticos. 

 O planejamento conferido ao estudante nas disciplinas Estágio I a IV poderá ser 

individual ou em dupla, contudo a prática de docência será individual, assim como o relatório 

final. A prática de ensino poderá ser na escola – sala de aula ou comunidade, com crianças, 

jovens e adultos – mediante a elaboração do projeto. É preferencial a utilização da língua 

materna indígena em todas as atividades desenvolvidas nos estágios curriculares. 

 

9.6 Matriz Curricular 

Este subitem do PPC apresenta a configuração do curso, a somar codificação, 

disciplinas, departamentos e centros de ensino, carga horária/PCC/EXT e devidos créditos, 

em distribuição relativa aos oito semestres. Abrange a efetivação do Programa de Extensão 

do curso (item 07 deste documento) no transcorrer dos quatro anos de graduação específica. 

 

Atividades Acadêmico-Científico-Culturais e de Extensão (AACCEs)  

Semestres I a VIII 
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Tabela com dados das disciplinas de Atividades Acadêmico-Científico-Culturais de 

Extensão. 

 

Código Disciplina Departamento/ 
Centro 

Carga horária 
(hora/aula) Créditos 

HSTXXXX50 
Atividades Acadêmico-

Científico- 
Culturais de Extensão I 

HST/CFH 126 7 

HSTXXXX 
Atividades Acadêmico-

Científico- 
Culturais de Extensão II 

HST/CFH 126 7 

 
 
O/A aluno/a deverá no decorrer do curso cumprir 252 h/a (210 horas) em Atividades 

Acadêmico-Científico-Culturais de Extensão, abarcando atividades nas quais é promotor da 

interação transformadora, contemplando uma variedade de proposições, distribuídas em 

diferentes modalidades, como: seminários, exibição de filmes e debates, mesas redondas, 

exposições, palestras, disciplinas optativas etc., que serão validadas de acordo com as normas 

do Colegiado do Curso e com a Resolução n. 01/2020/CGRAD/CEx, 03/03/2020. 

Outras atividades nas quais o aluno é essencialmente um espectador de uma atividade 

poderão ser validadas até um máximo de 10 horas/aula como Atividades Complementares. 

De acordo com o Regulamento das Atividades Acadêmico-Científico-Culturais – 

AACCEs ofertadas por comunidades indígenas e/ou outros eventos externos ao curso 

Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica, aprovado em reunião do 

Colegiado em 31.10.13, “cada aluno/a poderá optar em cumprir 20% [correspondente a 50 

h/a] em AACCEs correlatas ao curso na comunidade, em outros centros de ensino e pesquisa, 

em eventos acadêmicos, científicos ou técnicos.”  

 

DISTRIBUIÇÃO DE DISCIPLINAS51, DEPARTAMENTOS/CENTROS, CARGA 
HORÁRIA/PCC/EXT E RESPECTIVOS CRÉDITOS 

FASE I 

 
50 Todas as disciplinas que precisam de nova codificação serão indicadas pela sigla do departamento responsável 
acrescidas dos quatro números aqui indicados de forma provisória XXXX.  
51 Conforme recomendação do MEC para a construção de PPCs as bibliografias constantes nas disciplinas 
apresentadas no item posterior (9.7) foram adequadas para três referências básicas e cinco referências 
complementares, a partir das disciplinas anteriormente codificadas, princípio que vigora em todas as disciplinas 
do curso, apresentadas na mesma ordem nos itens 9.6 e 9.7. 
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Código Disciplina Departamento/ 
Centro 

Carga 
horária 

(hora/aula) 

Créditos 

HSTXXXX 
(Antigo 
código: 
HST8116) 

Projetos de Ensino, Pesquisa e Ação 
I52  

HST/CFH 144 (PCC 
54h/a, EXT 

36h/a) 

08 

ANTXXXX 
(Antigo 
código: 
ANT8303) 

Antropologia I  ANT/CFH 72 04 

HSTXXXX 
(Antigo 
código: 
HST8300)  

História Indígena pré e pós-colonial 
I53 

HST/CFH 108 06 

ANTXXXX 
(Antigo 
código: 
ANT8103) 

Memória Viva I54 
 

ANT/CFH 72 04 

MUSXXXX 
(Antigo 
Código: 
HST8501) 

Patrimônio Material e Imaterial55 MUS/CFH 72 04 

 Total de h/a e créditos no semestre   468 26 

Ao longo do semestre ocorrerão Atividades Acadêmico-Científico-Culturais e de Extensão (AACCEs), 
tal como descritas no PPC (HST8900), de acordo com a Resolução 01/2020/CGRAD/CEx, 03/03/2020. 

  
 
FASE II 
 

Código Disciplina Departamento/ 
Centro 

Carga 
horária 

(hora/aula) 

Créditos 

 
52  Disciplina Projetos de Ensino, Pesquisa e Ação I - atualização de denominação, ementa e bibliografia da 
disciplina Projeto de Pesquisa e Ação I do PPP anterior, cujo código era HST8116. Código a ser criado com a 
aprovação do PPC, de acordo com orientação de encaminhamento do DEN/PROGRAD. 
53 Disciplina História Indígena pré e pós-colonial I - atualização de ementa e bibliografia. Código a ser criado 
com a aprovação do PPC, de acordo com orientação de encaminhamento do DEN/PROGRAD. 
54 Disciplina Memória Viva I - aprovada pelo Departamento de Antropologia, em substituição à disciplina 
Mitologia I (ANT8103), anteriormente oferecida pelo mesmo departamento com idêntico número de créditos. 
Código a ser criado com a aprovação do PPC, de acordo com orientação de encaminhamento do 
DEN/PROGRAD. 
55 Disciplina Patrimônio Material e Imaterial I - aprovada pela Coordenadoria de Museologia, em substituição 
à disciplina HST8501, homônima, anteriormente oferecida pelo Departamento de História com idêntico número 
de créditos. Código a ser criado com a aprovação do PPC, de acordo com orientação de encaminhamento do 
DEN/PROGRAD. 
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HSTXXXX 
(Antigo 
código: 
HST8401)  

 História Indígena pré e pós-colonial II56  HST/CFH 108 06 

ANTXXXX 
(Antigo 
código: 
ANT8403)  

Antropologia II  ANT/CFH 108 06 

ENSXXXX 
(Antigo 
código: 
ENS8600)  

Gestão da Água 
 

ENS/CTC 72 04 

EEDXXXX 
(Antigo 
código: 
EED8007) 

Organização Escolar  EED/CED 90 
(PCC 18h/a) 

05 

HSTXXXX Fundamentos da Educação: teorias e 
práticas de ensino/aprendizagem na 
diversidade57 

HST/CFH 108 
(PCC 54h/a) 

06 

 Total de h/a e créditos no semestre   450 25 

Ao longo do semestre ocorrerão Atividades Acadêmico-Científico-Culturais e de Extensão (AACCEs), 
tal como descritas no PPC (HST8900), de acordo com a Resolução 01/2020/CGRAD/CEx, 03/03/2020. 

  
 
FASE III 
 

Código Disciplina Departamento/ 
Centro 

Carga 
horária 

(hora/aula) 

Créditos 

PSIXXXX 
(Antigo 
código: 
PSI5137) 

Psicologia Educacional e Povos 
Indígenas58  

PSI/CFH 72 
(PCC 12h/a) 

04 

 
56 Disciplina História Indígena pré e pós-colonial II - atualização de ementa e bibliografia. Código a ser criado 
com a aprovação do PPC, de acordo com orientação de encaminhamento do DEN/PROGRAD. 
57 Disciplina Fundamentos da Educação: teorias e práticas de ensino/aprendizagem na diversidade – substitui a 
disciplina Projetos de Pesquisa e Ação II do PPP anterior, com igual carga de créditos. Código a ser criado com 
a aprovação do PPC, de acordo com orientação de encaminhamento do DEN/PROGRAD. 
 
58 Disciplina Psicologia Educacional e Povos Indígenas (PSI XX) – incluída na grade curricular do curso da LII 
- terceira turma em atendimento à Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019. Solicitada ao 
Departamento de Psicologia foi aprovada em junho de 2020 pelo seu colegiado. A partir dessa aprovação 
constatou-se a importância da criação de uma disciplina específica para a Licenciatura Indígena, que aborde o 
conteúdo da Psicologia Educacional com base na disciplina PSI5137 Psicologia Educacional, incluindo o tema 
da diversidade e da interculturalidade no ensino. Código a ser criado com a aprovação do PPC, de acordo com 
orientação de encaminhamento do DEN/PROGRAD. 
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DIRXXXX 
(Antigo 
código: 
DIR8301) 

Direitos Indígenas I DIR/CCJ 108 06 

HSTXXXX 
(Antigo 
código: 
HST8216) 

Projetos de Ensino, Pesquisa e Ação 
II59 

HST/CFH 108  
(PCC 54h/a) 

06 

Línguas 

Turma Guarani 

HSTXXXX 
(Antigo 
código: 
HST8110) 

Língua Guarani I 
 

HST/CFH  108 06 

HSTXXXX 
(Antigo 
código: 
HST8113) 

Língua Português-Brasileira I: Turma 
Guarani 

HST/CFH 72 04 

Turma Kaingang 

HSTXXXX 
(Antigo 
código: 
HST8111) 

Língua Kaingang I 
 

HST/CFH  108 06 

HSTXXXX 
(Antigo 
código: 
HST8114) 

Língua Português-Brasileira I: Turma 
Kaingang 
 

HST/CFH 72 04 

Turma Laklãnõ-Xokleng 

HSTXXXX 
(Antigo 
código: 
HST8112) 

Língua Laklãnõ-Xokleng I 
 

HST/CFH  108 06 

HSTXXXX 
(Antigo 
código: 
HST8115) 

Língua Português-Brasileira I: Turma 
Laklãnõ-Xokleng 

HST/CFH  72 04 

 Total de h/a e créditos no semestre 
por turma 

   468  26 

 
59 Disciplina Projetos de Ensino, Pesquisa e Ação II - atualização de denominação, semestre, ementa e 
bibliografia, cujo código era HST8216. Código a ser criado com a aprovação do PPC, de acordo com orientação 
de encaminhamento do DEN/PROGRAD. 
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Total de h/a e créditos no semestre (3 turmas): 828 h/a; 46 créditos. 

Ao longo do semestre ocorrerão Atividades Acadêmico-Científico-Culturais e de Extensão (AACCEs), 
tal como descritas no PPC (HST8900), de acordo com a Resolução 01/2020/CGRAD/CEx, 03/03/2020. 

  
 
FASE IV 
 

Código Disciplina Departamento/ 
Centro 

Carga horária 
(hora/aula) 

Crédit
os 

GCNXXXX 
(Antigo 
código: 
GCN8500)  

Cartografia e 
Reconhecimento do Espaço 
Geográfico Indígena  

GCN/CFH 144 08 

MEN 
(Antigo 
código: 
MEN8500) 

Metodologia de Ensino  MEN/CED 108  
(PCC 36h/a) 

06 

DIRXXXX 
(Antigo 
código: 
DIR8401)      

Direitos Indígenas II       DIR/CCJ 108 06 

Línguas 

Turma Guarani 

HSTXXXX 
(Antigo 
código: 
HST8210) 

Língua Guarani II HST/CFH  72 04 

HSTXXXX 
(Antigo 
código: 
HST8213) 

Língua Português-Brasileira 
II: Turma Guarani 

HST/CFH 
 

72 04 

Turma Kaingang 

HSTXXXX 
(Antigo 
código: 
HST8211) 

Língua Kaingang II HST/CFH  72 04 

HSTXXXX 
(Antigo 
código: 
HST8214) 

Língua Português-Brasileira 
II: Turma Kaingang 

HST/CFH  72 04 

Turma Laklãnõ Xokleng 
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HSTXXXX 
(Antigo 
código: 
HST8212) 

Língua Laklãnõ-Xokleng II HST/CFH 72 04 

HSTXXXX 
(Antigo 
código: 
HST8215) 

Língua Português-Brasileira 
II: Turma Laklãnõ-Xokleng 

HST/CFH   72 04 

 Total de h/a e créditos no 
semestre por turma 

  504 28 

Total de h/a e créditos no semestre (3 turmas):792 h/a; 44 créditos. 

Ao longo do semestre ocorrerão Atividades Acadêmico-Científico-Culturais e de Extensão (AACCEs), 
tal como descritas no PPC (HST8900), de acordo com a Resolução 01/2020/CGRAD/CEx, 03/03/2020. 

  
 
FASE V 
 

Código Disciplina Departamento/ 
Centro 

Carga 
horária 

(hora/aula) 

Créditos 

LSB7244 Língua Brasileira de Sinais – 
Libras I 

LSB/CCE 72 
PCC 18h/a 

04 

Línguas e Estágios60 

Turma Guarani 

MENXXXX 
(Antigo 
código: 
MEN8501) 

Estágio Guarani I  MEN/CED 108  06 

HSTXXXX 
(Antigo 
código: 
HST8310) 

Língua Guarani III HST/CFH  72 04 

Turma Kaingang 

MENXXXX Estágio Kaingang I  MEN/CED 108  06 

 
60 Neste novo PPC para a terceira turma da LII, os estágios serão separados por etnia desde a primeira oferta da 
disciplina Estágio, na 5ª Fase. Esta prática será distinta da turma 2016, quando as disciplinas de Estágios I e II 
foram ofertadas para uma única turma, composta pelos três povos. Essa nova configuração se justifica em 
virtude do acento às especificidades de cada contexto escolar indígena, valorizando assim as formas culturais 
plurais de ensino-aprendizagem. Códigos das disciplinas Estágio I a IV (três turmas) a serem criados com a 
aprovação do PPC, de acordo com orientação de encaminhamento do DEN/PROGRAD, em virtude, inclusive, 
de alteração de ementas e bibliografia. 
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(Antigo 
código: 
MEN8501) 

HSTXXXX 
(Antigo 
código: 
HST8311) 

Língua Kaingang III HST/CFH  72 04 

Turma Laklãnõ-Xokleng 

MENXXXX 
(Antigo 
código: 
MEN8501) 

Estágio Laklãnõ-Xokleng I  MEN/CED 108  06 

HSTXXXX 
(Antigo 
código: 
HST8312) 

Língua Laklãnõ-Xokleng III HST/CFH  72 04 

 Terminalidade: Ciências Humanas, Ciências Sociais e Aplicadas:  
 Filosofia, Geografia, História e Sociologia 

ANTXXXX 
(Antigo 
código: 
ANT8510) 

Controle e Monitoramento de 
Áreas Indígenas 

ANT/CFH 72 04 

ECZXXXX 
(Antigo 
código: 
ECZ8510) 

Saberes Tradicionais no 
Bioma Mata Atlântica 

ECZ/CCB 72 04 

Terminalidade: Linguagens e suas Tecnologias: 
Artes, Educação Física, Língua Indígena e Língua Portuguesa  

ANTXXXX 
(Antigo 
código: 
ANT8520) 

Artes I  ANT/CFH 72 04 

ANTXXXX 
(Antigo 
código: 
ANT8521) 

Literatura I  ANT/CFH 72 04 

 Total de h/a e créditos no 
semestre por turma e 
terminalidade 

  396 22 

Total de h/a e créditos no semestre (3 turmas): 828 h/a; 46 créditos. 

Ao longo do semestre ocorrerão Atividades Acadêmico-Científico-Culturais e de Extensão (AACCEs), 
tal como descritas no PPC (HST8900), de acordo com a Resolução 01/2020/CGRAD/CEx, 03/03/2020. 
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Fase VI 
 

Código Disciplina Departamento/ 
Centro 

Carga 
horária 
(hora/aula) 

Créditos 

HSTXXXX 
(Antigo 
código: 
HST8316) 

Projetos de Ensino, 
Pesquisa e Ação III61 

HST/CFH 108  
(PCC 
54h/a) 

06 

ARTXXXX 
(Antigo 
código: 
HST8701) 

Audiovisual I62 ART/CCE 72  
(PCC 
36h/a, EXT 
36h/a) 

04 

Estágios e Línguas 

Turma Guarani 

MENXXXX 
(Antigo 
código: 
MEN8601) 

Estágio Guarani II  MEN/CED 144  08 

HSTXXXX 
(Antigo 
código: 
HST8410) 

Língua Guarani IV HST/CFH  72 04 

 
61 Disciplina Projetos de Ensino, Pesquisa e Ação III - atualização de denominação, ementa e bibliografia da 
disciplina Projeto de Pesquisa e Ação III do PPP anterior, cujo código era HST8316. Código a ser criado com 
a aprovação do PPC, de acordo com orientação de encaminhamento do DEN/PROGRAD. 
62A criação de uma nova disciplina de Audiovisual I foi aprovada pelo Departamento de Artes/CCE, pelo NDE 
e Colegiado do Curso de Cinema, substituindo a antiga Disciplina de Produção de Material de apoio 
Audiovisual I ofertada anteriormente com código HST8701. O novo código deve ser criado com a aprovação 
do PPC, de acordo com orientação de encaminhamento do DEN/PROGRAD. 
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Projetos para 
Sustentabilidade 

ECZ/CCB 72 (EXT 
36h/a) 

04 

Terminalidade: Linguagens e suas Tecnologias: 
Artes, Educação Física, Língua Indígena e Língua Portuguesa  

ANTXXXX 
(Antigo 
código: 
ANT8620) 

Artes II  ANT/CFH 72 04 

ANTXXXX 
(Antigo 
código: 
ANT8621) 

Literatura II  ANT/CFH 72 04 

 Total de h/a e créditos no 
semestre por turma 

  540 30 

Total de h/a e créditos no semestre (3 turmas): 972 h/a; 54 créditos. 

Ao longo do semestre ocorrerão Atividades Acadêmico-Científico-Culturais e de Extensão 
(AACCEs), tal como descritas no PPC (HST8900), de acordo com a Resolução 
01/2020/CGRAD/CEx, 03/03/2020. 

  
 
FASE VII 
 

Código Disciplina Departamento/ 
Centro 

Carga 
horária 

(hora/aula) 

Créditos 

HSTXXXX 
(Antigo 
código: 

Projetos de Ensino, Pesquisa e HST/CFH 108  
(PCC 54h/a) 

06 
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HST8416)  Ação IV63 
  

ARTXXXX 
(Antigo 
código: 
HST8816)  

Audiovisual II64 ART/CCE 
  

72  
(PCC 36h/a, 
EXT 36h/a) 

04 

ANTXXXX 
(Antigo 
código: 
 ANT8203) 

Memória Viva II65 ANT/CFH 108 06 

Estágios 

Turma Guarani 

MENXXXX 
(Antigo 
código: 
MEN8701)  

Estágio III (Turma Guarani) MEN/CED 108 06 

Turma Kaingang 

MENXXXX 
(Antigo 
código: 
MEN8702)  

Estágio III (Turma Kaingang) MEN/CED 108 06 

Turma Laklãnõ-Xokleng 

MENXXXX 
(Antigo 
código: 
MEN8703) 

Estágio III (Turma Laklãnõ-
Xokleng) 

MEN/CED 108 06 

 Total de h/a e créditos no 
semestre por turma 

  396 22 

 
63 Disciplina Projetos de Ensino, Pesquisa e Ação IV - atualização de denominação, ementa e bibliografia da 
disciplina Projeto de Pesquisa e Ação VI do PPP anterior, cujo código era HST8416. Código a ser criado com 
a aprovação do PPC, de acordo com orientação de encaminhamento do DEN/PROGRAD. 
64A criação de uma nova disciplina de Audiovisual II foi aprovada pelo Departamento de Artes/CCE, pelo NDE 
e Colegiado do Curso de Cinema, substituindo a antiga Disciplina de Produção de Material de apoio 
Audiovisual ll ofertada anteriormente com código HST8701. O novo código deve ser criado com a aprovação 
do PPC, de acordo com orientação de encaminhamento do DEN/PROGRAD. 
65 Disciplina Memória Viva II - aprovada pelo Departamento de Antropologia, em substituição à disciplina 
Mitologia II (ANT8203), anteriormente oferecida pelo mesmo departamento com idêntico número de créditos. 
Código a ser criado com a aprovação do PPC, de acordo com orientação de encaminhamento do 
DEN/PROGRAD. 
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Total de h/a e créditos no semestre (3 turmas): 612 h/a; 34 créditos. 

Ao longo do semestre ocorrerão Atividades Acadêmico-Científico-Culturais e de Extensão 
(AACCEs), tal como descritas no PPC (HST8900), de acordo com a Resolução 
01/2020/CGRAD/CEx, 03/03/2020. 

  
 
FASE VIII 
 

Código Disciplina Departamento 
Centro 

Carga 
horária 

(hora/aula) 

Créditos 

HSTXXXX 
(Antigo 
código: 
HST8616) 

Projetos de Ensino, Pesquisa e 
Ação V66 

 

HST/CFH 108 
(PCC 54h/a) 

06 

HSTXXXX 
(Antigo 
código: 
HST8029) 

TCC – Trabalho de Conclusão 
de Curso 

HST/CFH 108 h/a 
 

06 

Estágios 

Turma Guarani 

MENXXXX 
(Antigo 
código: 
MEN8801) 

Estágio IV (Turma Guarani) MEN/CED 144 08 

Turma Kaingang 

MENXXXX 
(Antigo 
código: 
MEN8802) 

Estágio IV (Turma Kaingang) MEN/CED 144 08 

Turma Laklãnõ-Xokleng 

MENXXXX 
(Antigo 
código: 
MEN8803) 

Estágio IV (Turma Laklãnõ-
Xokleng) 

MEN/CED 144 08 

 Total de h/a e créditos no 
semestre por turma 

  360 20 

 
66 Disciplina Projetos de Ensino, Pesquisa e Ação V - atualização de denominação, ementa e bibliografia da 
disciplina Projeto de Pesquisa e Ação VI do PPP anterior, cujo código era HST8616. Código a ser criado com 
a aprovação do PPC, de acordo com orientação de encaminhamento do DEN/PROGRAD. 
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Total de h/a e créditos no semestre (3 turmas): 648 h/a; 36 créditos. 

Ao longo do semestre ocorrerão Atividades Acadêmico-Científico-Culturais e de Extensão 
(AACCEs), tal como descritas no PPC (HST8900), de acordo com a Resolução 
01/2020/CGRAD/CEx, 03/03/2020. 

 
 
A matriz curricular apresentada perfaz: 
 

Carga horária total: 3.834 h/a 3.582 horas/aula 252 horas/aula de 
AACCEs 
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 9.7 Ementas e Bibliografias 

Conforme recomendação do MEC para a construção de PPCs as bibliografias 

constantes nas disciplinas apresentadas foram adequadas para três referências básicas e cinco 

referências complementares, a partir das disciplinas anteriormente codificadas, princípio que 

vigora em todas as disciplinas do curso. 

 
1ª FASE  
 
Disciplina: Projetos de Ensino, Pesquisa e Ação I 

Código: HSTXXXX (Antigo código: HST8116)  

Fase: 1ª 

Carga Horária (Hora-aula): 144 (PCC 54h/a, EXT 36h/a) 

Ementa 

Estudos e oficinas de projetos integrados ou individuais de pesquisa e ação pedagógica em 
sua diversidade sociocultural, em articulação temática com núcleos e laboratórios de pesquisa 
da UFSC, escolas e comunidades indígenas. A disciplina trata das metodologias de pesquisa, 
ensino e de extensão, articulando os conteúdos estudados no tempo universidade e 
desenvolvidos no tempo comunidade. Neste semestre serão abordados temas da história, 
memória e patrimônio a partir da construção conjunta de pesquisas e ações com anciões, 
sábios e professores indígenas.  

Bibliografia Básica  

BANIWA, Gersem. Os desafios da educação intercultural indígena no Brasil: avanços e 
limites na construção de políticas públicas. In: NÖTZOLD, Ana Lúcia; ROSA, Helena; 
BRINGMANN, Sandor (org.) Etnohistória, História Indígena e Educação. Porto Alegre: 
Ed. Palotti, 2012. p.69-88.  
LOPES DA SILVA, Aracy. A educação indígena entre diálogos interculturais e 
multidisciplinares: Introdução. In: LOPES DA SILVA, Aracy; FERREIRA, Mariana K. (org) 
Antropologia, História e Educação. A questão indígena na Escola. São Paulo: Global, 2000. 
p.9-28. 
SILVA, Paulo; ARAÚJO, Maria Inez. Diálogos sobre interculturalidade, conhecimento 
científico e conhecimento tradicional na educação escolar indígena. Praxis Educ., v.11, 
n.18, 2015. p.153-176. 

Bibliografia Complementar 
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CUNHA, Manuela Carneiro da. Cultura com Aspas. São Paulo: Cosac Naify, 2009. p.301-
310. 
GALVÃO, Ana Maria O.; BATISTA, Antônio A. Oralidade e escrita: uma revisão. Cadernos 
de Pesquisa, v. 36, n. 128, 2006. p.403-432. 
GRUPIONI, Donizete (org.) Formação de Professores Indígenas: repensando trajetórias. 
Brasília:  MEC/UNESCO, 2006. 
FERREIRA, Mariana K. (org.) Antropologia, História e Educação. A questão indígena na 
Escola. São Paulo: Global Ed., p. 9-28, 2000. 
LIMA, Antonio Carlos de S. Educação superior de indígenas no Brasil. Balanços e 
perspectivas. Rio de Janeiro: LACED-MN/UFRJ, e-papers, 2016. 

  

Disciplina: Antropologia I 

Código: ANTXXXX (Antigo código: ANT8303) 

Fase: 1ª 

Carga Horária (Hora-aula): 72 

Ementa 

Estudo da história e dos conceitos básicos da Antropologia. Alteridade: objeto e método da 
Antropologia. A pesquisa de campo e as escolas clássicas. Etnologia indígena brasileira. 

Bibliografia Básica  

DA MATTA, Roberto. Relativizando: uma introdução à Antropologia Social. Petrópolis, 
Vozes, 1983. 
GRUPIONI, Luís Donisete Benzi (org). Índios no Brasil. Brasília: Ministério da Educação 
e do Desporto, 1994. 
KRENAK, Ailton. Índios no Brasil: quem são eles (1º episódio). TV Escola, Vídeo nas 
Aldeias. Filme disponível em: https://vimeo.com/15635463. 

Bibliografia Complementar 
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CAPIBERIBE, Artionka. Vinte anos de etnologia indígena das terras baixas da América do 
Sul (1996-2016). BIB 87 (3): 5-14, 2018. 
CARNEIRO DA CUNHA, Manuela (org.). História dos Índios no Brasil. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1992. 
GOLDMAN, Marcio. Alteridade e experiência. Antropologia e teoria etnográfica. 
Etnográfica vol. X (1) 161-173, 2006, 
NIMUENDAJU, Curt. Nimongaraí. MANA, n. 7, v. 2, p. 143-149, 2001. 
SEEGER, Anthony. Pesquisa de Campo: uma criança no mundo. In: Os Índios e Nós. Rio de 
Janeiro: Campus, 1980. 

 

Disciplina: História Indígena Pré e Pós-Colonial I 

Código: HSTXXXX (Antigo código: HST8300) 

Fase: 1ª 

Carga Horária (Hora-aula): 108 

Ementa 

Reflexão sobre a trajetória histórica indígena no Brasil, com especial ênfase à região sul da 
Mata Atlântica. Nesta disciplina serão abordados desde o período anterior à conquista 
europeia, o processo da conquista e seus efeitos de mundialização, a formação da sociedade 
colonial e suas consequências para o presente. Ao longo da disciplina, o aluno será estimulado 
a refletir sobre os principais temas da História Indígena, suas fontes, perspectivas 
historiográficas e reflexos para o conhecimento histórico mais amplo. 
  

Bibliografia Básica  

ALMEIDA, Maria Regina Celestino.  A atuação dos indígenas na História do Brasil: revisões 
historiográficas. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 37, nº 75, 2017. 
https://doi.org/10.1590/1806-93472017v37n75-02. 
KRENAK, Ailton. O eterno retorno do encontro. In: A outra margem do Ocidente. 
NOVAES, Adauto (org.). São Paulo: Companhia das Letras, 1999. UFSC/Biblioteca Central 
– 981 O94. 
OLIVEIRA, João Pacheco. O Nascimento do Brasil: Revisão de um Paradigma 
Historiográfico. Conferência realizada na XXVI Reunião Brasileira de Antropologia, Porto 
Seguro (Ba), em 02 de junho de 2008. Acesso: https://journals.openedition.org/aa/758. 

Bibliografia Complementar 
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CUNHA, Manuela Carneiro. História dos Índios do Brasil. Companhia das Letras 1992. 

FAUSTO, Carlos. Os Índios antes do Brasil. Editora Zahar, Rio de Janeiro, 2000. 
KOPENAWA, Davi et alli. “Narrativas indígenas sobre a chegada dos brancos”. In: Povos 
Indígenas no Brasil 1996-2000. São Paulo, ISA, 2000.  
LEÓN-PORTILLA, Miguel. A conquista da América vista pelos índios. Relatos Astecas, 
Incas e maias. Petrópolis: Vozes, 1984. 
MONTEIRO, John Manuel. “Armas e armadilhas: história e resistência dos índios”. In: 
NOVAIS, Adauto (org.) A outra margem do ocidente. São Paulo: Companhia das Letras, 
1999. pp. 238- 48. 

  

Disciplina: Memória Viva I 

Código: ANTXXXX (Antigo código: ANT8103) 

Fase: 1ª 

Carga Horária (Hora-aula): 72 

Ementa 

"Memória Viva" entre os povos indígenas e tradições de conhecimento. Cosmologias, tempo, 
memória e parentesco. Relações e diferenças entre história-escrita e memória-oralidade. 
Anciões e anciãs nos processos de ensino-aprendizagem. 

Bibliografia Básica  

FRANCHETTO, Bruna. A guerra dos alfabetos: os povos indígenas na fronteira entre o oral 
e o escrito. Mana, vol.14, n. 1, abr. 2008. p.31-59. 
LOPES DA SILVA, Aracy. Mitos e Cosmologias Indígenas no Brasil: Breve Introdução. In: 
GRUPIONI, L.D. (org.). Índios no Brasil. São Paulo: Secretaria Municipal de Cultura, 1992. 
p.75-82. 
KAINGANG, Bruno. Conhecimentos indígenas: seus desafios nos dias atuais. Em: Culturas 
indígenas, diversidade e educação / Sesc, Departamento Nacional – Rio de Janeiro: Sesc, 
Departamento Nacional, 2019. 

Bibliografia Complementar 
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CRUZ, Felipe S. M. ‘Quando a terra sair’. Os índios Tuxá de Rodelas e a Barragem de 
Itaparica: memórias do desterro, memórias da resistência. Dissertação de Mestrado – UnB, 
2017. Disponível em: 
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/23488/1/2017_FelipeSottoMaiorCruza.pdf 
FREIRE, José Ribamar Bessa. “Tradição oral e memória indígena: a canoa do tempo”. In: 
Salomão, Jayme (dir): América: Descoberta ou Invenção. 4º. Colóquio UERJ. Rio de 
Janeiro: Imago, 1992. 

LÉVI-STRAUSS, Claude. Mito e Significado. Lisboa: Edições 70, 2007 [1978]. 
JOÃO, Izaque. Jakaira Reko Nheypyrũ Marangatu Mborahéi: Origem e fundamentos do 
canto ritual Jerosy Puku entre os Kaiowá de Panambi, Panambizinho e Sucuri’y, Mato Grosso 
do Sul. Dissertação de Mestrado em História – UFGD, 2011. [Disponível em: 
https://www.ppghufgd.com/wp-content/uploads/2017/06/Izaque-Jo%C3%A3o.pdf] 
TESTA, Adriana Q. “Entre o canto e a caneta: oralidade, escrita e conhecimento entre os 
Guarani Mbya”. Educação e Pesquisa 34 (2): 291-307, 2008. 

  

Disciplina: Patrimônio Material e Imaterial 

Código: MUSXXXX (Antigo código: HST8501) 

Fase: 1ª 

Carga Horária (Hora-aula): 72 

Ementa 

Estudo dos conceitos e da legislação na definição de patrimônio quanto à pertinência e à 
abrangência em relação à distinção entre material e imaterial nas sociedades indígenas. 
  

Bibliografia Básica  

ABREU, Regina; CHAGAS, Mário. Memória e patrimônio: ensaios contemporâneos. Rio 
de Janeiro: Lamparina, 2009. 

CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas Híbridas. Nueva Edición. Buenos Aires: Paidós, 2005.  
GALLOIS, Dominique Tilkin. Patrimônio cultural imaterial e povos indígenas: exemplos 
do Amapá e norte do Pará. São Paulo: Iepé, 2006.  

Bibliografia Complementar 
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CAVALCANTI, Maria Laura Viveiros de Castro. Patrimônio Cultural Imaterial no Brasil: o 
estado da arte. In: Patrimônio imaterial no Brasil: Legislação e políticas estaduais. Brasília: 
UNESCO, Educarte, 2008. p.11-30. 
GONÇALVES, José Reginaldo. Autenticidade, Memória e Ideologias nacionais: O problema 
dos patrimônios culturais. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 1, n. 2, 1988, p.264-275. 
TAMASO, Izabela. A expansão do patrimônio: novos olhares sobre velhos objetos, outros 
desafios. In: Sociedade e Cultura, V. 8, N. 2, Jul/Dez. 2005, p.13-36. 
CHUVA, Márcia. Fundando a nação: a representação de um Brasil barroco, moderno e 
civilizado. TOPOI, v. 4, n. 7, jul.-dez. 2003, pp.313-333. 
VIDAL, Lux Boelitz. O museu dos povos indígenas do oiapoque-kuahí1 Gestão do 
Patrimônio Cultural pelos Povos Indígenas do Oiapoque, Amapá. Revista do Museu de 
Arqueologia e Etnologia. Suplemento, n. supl. 7, p.109-115, 2008.  

2ª FASE 

 Disciplina:  História Indígena Pré e Pós-colonial II 

Código: HSTXXXX (Antigo código: HST8401)  

Fase: 2ª 

Carga Horária (Hora-aula): 72 

Ementa 

Reflexão sobre a trajetória histórica indígena no Brasil, com especial ênfase à região sul da 
Mata Atlântica. Nesta disciplina serão abordados temas relacionados à etnohistória, história 
oral e memória, os desafios da Lei 11.645/2008 e o ensino de História Indígena. Ao longo da 
disciplina, o aluno será estimulado a refletir sobre os principais temas da História Indígena, 
suas fontes, perspectivas historiográficas e reflexos para o conhecimento histórico mais 
amplo. 

Bibliografia Básica  

NÖTZOLD, Ana Lúcia Vulfe; ROSA, Helena Alpini; BRINGMANN, Sandor Fernando 
(orgs). História, Cultura e Educação Indígena: Protagonismo e Diversidade. Porto Alegre: 
Pallotti. LABHIN/UFSC, 2017. UFSC – Biblioteca Central - 397(=82) H673. 
SILVA, Edson. O ensino de História Indígena: possibilidades, exigências e desafios com base 
na Lei 11.645/2008. Revista História Hoje, v. 1, no 2, p. 213-223, 2012. 
SOUZA, Fábio Feltrin de; WITTMAN, Luisa Tombini. Protagonismo indígena na história. 
Tubarão: Copiart, 2016. UFSC: Biblioteca Central - 37(=82) P967. 
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Bibliografia Complementar 

CALAVIA SÁEZ, Oscar. “A terceira margem da história: estrutura e relato das sociedades 
Indígenas”. RBCS 20 (57): 40-51, 2005. 
CAVALCANTE, Thiago. Etno-história e história indígena: questões sobre conceitos, 
métodos e relevância da pesquisa. In: História (São Paulo) v.30, n.1, p. 349-371, jan/jun 
2011. 
GRUPIONI, Luís Donisete. “Livros didáticos e fontes de informações sobre as sociedades 
indígenas no Brasil”. In: LOPES DA SILVA, Aracy; GRUPIONI, Luís Donisete. A temática 
indígena na escola: novos subsídios para professores de 1 º e 2º graus. Brasília: MEC/MARI/ 
UNESCO, 1995. 
WITTMANN, Luisa Tombini (org). Ensino (d)e História Indígena. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2015. 
VANZOLINI, Marina. “As histórias dos outros”. Revista de Antropologia 61 (3): 162-184, 
2018. 

 

Disciplina: Antropologia II 

Código: ANTXXXX (Antigo código: ANT8403) 

Fase: 2ª 

Carga Horária (Hora-aula): 108 

Ementa 

Estudo da organização social nos seus aspectos históricos, econômicos e políticos. A pesquisa 
de campo: vertentes e reflexões críticas. Antropologia indígena contemporânea e outras 
formas de alteridade. 

Bibliografia Básica  
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BATISTA, Enoque. Fazendo pesquisa com meu povo. Tellus, ano 6, n.10, p.139-142, abril 
2006. Disponível em: 
http://www.gpec.ucdb.br/projetos/tellus/index.php/tellus/article/view/125/0. 
BENITES, Tonico Kaiowa. “Ore ava reko. Luta dos Guarani e Kaiowa pela manutenção de 
seu modo de viver”. In: Gallois, Dominique T.; Macedo, Valéria (Orgs). Nas redes guarani. 
Saberes, traduções e transformações. São Paulo: Hedra, 2018. 
LUCIANO, Gersem dos Santos Baniwa. “Os indígenas antropólogos: desafios e 
perspectivas”. Novos Debates: Fórum de debates em Antropologia / ABA 2 (1): 233-243. 
2015. [Disponível em: http://abant2.hospedagemdesites.ws/novos_debates/wp-
content/uploads/2019/06/v2n1.pdf. 

Bibliografia Complementar 

ELOY AMADO, Luiz Henrique. Vukápanavo. O despertar do povo terena para os seus 
direitos: movimento indígena e confronto político. Tese de Doutorado em Antropologia 
Social – Museu Nacional, UFRJ, 2019. 
CRUZ, Felipe S. M. Indígenas antropólogos e o espetáculo da alteridade. Série Antropologia 
Vol. 456, Brasília: DAN/UnB, 2016. Disponível em: 
http://www.dan.unb.br/images/pdf/serie_antropologia/Serie_456.pdf. 
GALLOIS, Dominique T.  et al. “Etnologia brasileira: Alguns caminhos de uma antropologia 
indígena”. Brésil(s) 9 (1), 2016. Disponível em: 
https://www.academia.edu/26734543/Etnologia_brasileira_Alguns_caminhos_de_uma_antr
opologia_ind%C3%ADgena. 
LADEIRA, Maria Inês; Pesquisadores Guarani. Guata Porã - Belo Caminhar. São Paulo: 
CTI, 2015. 
SCHILD, Joziléia D. J. I. J.  Mulheres Kaingang, seus caminhos, políticas e redes na TI 
Serrinha. Dissertação de mestrado em Antropologia Social – UFSC, 2016. 

   

Disciplina: Gestão da Água 

Código: ENSXXXX (Antigo código: ENS8600) 

Fase: 2ª 

Carga Horária (Hora-aula): 72 

Ementa 

Estudo da cosmovisão indígena sobre os significados e usos das águas e suas implicações na 
análise de aspectos legais para governança de recursos hídricos. 
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Bibliografia Básica  

ANA. Agência Nacional das Águas. Website disponível em: 
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA. Acesso: 10.10.2019. 
BRASIL. Plano Nacional de Recursos Hídricos. Disponível em: 
http://www.mma.gov.br/agua/recursos-hidricos/plano-nacional-de-recursos-hidricos. 
FUNASA. Manual de Saneamento Básico. Funasa: Brasília, 2004. Disponível em: GUEDES, 
Fátima Becker; SEEHUSEN, Susan E. Pagamentos por Serviços Ambientais na Mata 
Atlântica: lições aprendidas e desafios. Brasília: MMA, 2011. 272 p. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_saneamento_3ed_rev_p1.pdf. 

Bibliografia Complementar 

ADAM, Josiane Inácio. Gestão de recursos hídricos numa perspectiva de 
sustentabilidade: uma proposta. Florianópolis, 2008. 214 f. Tese (Doutorado) - Universidade 
Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
de Produção. Disponível em: &lt;http://www.tede.ufsc.br/teses/PEPS5229-T.pdf&gt; 
BRASIL. Lei Federal n. 9795/1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental. 
JORDÃO, Eduardo Pacheco; PESSOA, Constantino Arruda. Tratamento de Esgotos 
Domésticos. 3ª ed. Rio de Janeiro: ABES, 1995. 720p. 
PROJETO TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA A GESTÃO DA ÁGUA. Disponível em: 
http://tsga.ufsc.br/. Acesso: 10.10.2019. 
SETTI, Arnaldo Augusto. A necessidade do Uso Sustentável dos Recursos Hídricos. 
Brasília: Ministério do Meio Ambiente. 1996.  

 

Disciplina: Organização Escolar 

Código: EEDXXXX (Antigo código: EED8007) 

Fase: 2ª 

Carga Horária (Hora-aula): 90 (PCC 18h/a) 

Ementa 
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Organização da Educação Brasileira e Legislação Educacional. Políticas Públicas 
Educacionais na atualidade. Objetivo social da escola: direito à educação e a produção da 
exclusão. Currículo: teorias curriculares, propostas estatais e não estatais. Gestão 
Democrática da Educação. A escola: sujeitos, cotidiano, trabalho docente e Projeto Político 
Pedagógico. 
 

Bibliografia Básica 

BRASIL. BNCC - Base Nacional Comum Curricular. 2017. Disponível em 
<http://portal.mec.gov.br/index.phpoption=com_docman&view=download&alias=78231-
anexo-texto-bncc-reexportado-pdf-1&category_slug=dezembro-2017-pdf&Itemid=30192>. 
Acesso em: 06 de agosto de 2018. 
BRASIL. Constituição Da República Federativa Do Brasil De 1988. Brasília: Casa Civil, 
1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso 
em: 06 de agosto de 2018. 
BRASIL. MEC. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB n° 9394/96. 20 de 
dezembro de 1996.  Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso em: 06 de agosto de 2018. 

Bibliografia Complementar  

ANTUNES, Eunice. Nhandereko nhanhembo'e nhembo'ea py. Sistema nacional de 
educação: um paradoxo do currículo diferenciado das escolas indígenas guarani da Grande 
Florianópolis. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura Intercultural Indígena do 
Sul da Mata Atlântica) – Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis, 2015. Disponível em: 
http://licenciaturaindigena.paginas.ufsc.br/files/2015/04/Eunice-Antunes.pdf. Acesso em: 2 
out. 2019. 
BRASIL, MEC. Diretrizes Curriculares para a Educação Básica. Brasília, 2013. 
Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13448-
diretrizes-curiculares-nacionais-2013-pdf&category_slug=junho-2013-
pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 06 de agosto de 2018. 
BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Escolar Indígena. Resolução 
n. 003, de 10 de novembro de 1999. 
MOREIRA, Antonio F.; SILVA, Tomás T. (Orgs.) Currículo, cultura e sociedade. São 
Paulo: Cortez (1994), 6. ed. 2002.  
SILVA, A. L. da, & FERREIRA, M. K. L. Práticas pedagógicas na escola indígena. São 
Paulo: Global. 2001. 
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Disciplina: Fundamentos da Educação: teorias e prática de ensino-aprendizagem na 
diversidade 

Código: HSTXXXX  

Fase: 2ª 

Carga Horária (Hora-aula): 108 (PCC 54h/a)  

Ementa 

Apresentação e debate sobre as teorias do ensino e o ato de ensinar. Concepções de educação 
e teorias pedagógicas construídas no âmbito do pensamento educacional, as diferentes escolas 
e suas práticas. O papel do Estado para o exercício do direito à educação. Política, 
organização e funcionamento das escolas indígenas no Brasil. Reflexão sobre as escolas 
indígenas e suas relações com as teorias pedagógicas. 

Bibliografia Básica  

BERGAMASCHI, Maria Aparecida (Org). Povos indígenas e educação. Porto Alegre: 
Mediação, 2008. 
BANIWA, Gersem. Territórios etnoeducacionais: um novo paradigma na política educacional 
brasileira. Comunicação apresentada na Conferência Nacional de Educação – CONAE, 2010. 
Brasília: CINEP Anais. Acesso em 20.06.2013. 
DUARTE, Newton. “O debate contemporâneo das teorias pedagógicas”. In: Martins, Ligia; 
Duarte, Newton (orgs.). Formação de Professores: limites contemporâneos e alternativas 
necessárias. São Paulo, Cultura Acadêmica, 2010, p. 33-49. Disponível em: 
http://www.culturaacademica.com.br/catalogo-detalhe.asp?ctl_id=113. 

Bibliografia Complementar 
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FERREIRA, Mariana K. L.; LOPES DA SILVA, Aracy. Antropologia, história e educação: 
a questão indígena e a escola. São Paulo: Fapesp, 2001. 
FREIRE, Paulo. “Educação e conscientização”. In: Educação como prática da liberdade. 
23 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999. p.101-121. 
GRUPIONI, Luís Donisete Benzi. “Do nacional ao local, do Federal ao Estadual: as leis e a 
educação escolar indígena”. In: Marfan, Marilda Almeida (Org.). Congresso Brasileiro de 
Qualidade na Educação: formação de professores: educação indígena. Brasília: MEC: SEF, 
2002. 204 p. Disponível em http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/vol4a.pdf 
SILVA, Rosa H. D. Movimentos indígenas no Brasil e a questão educativa: relações de 
autonomia, escola e construção de cidadanias”. In: Favero, O.; Ireland, T.D. (orgs.). 
Educação como exercício de diversidade. Brasília: UNESCO: MEC: ANPEd, 2005. 
Disponível em:  
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=647-
vol7div-pdf&Itemid=30192. 
TARDIF, Maurice; GAUTHIER, C. A Pedagogia: teorias e práticas da antiguidade aos 
nossos dias. Rio de Janeiro: Vozes, 3ª edição, 2014.  

3ª FASE 

Disciplina: Psicologia Educacional e Povos Indígenas 

Código: PSIXXXX  

Fase: 3ª 

Carga Horária (Hora-aula): 72 

Ementa 

Introdução à psicologia. Interculturalidade, decolonialidade e psicologia educacional. 
Processos de subjetivação e escolaraização: o lugar do professor. Aspectos psicológicos 
envolvidos nas relações de ensinar e aprender. Contribuições da psicologia para o cotidiano 
escolar. Compreensão sobre a produção do fracasso escolar e medicalização. Educação, 
território e alteridade. Temáticas contemporâneas na perspectiva da educação inclusiva. 
 
Disciplina Equivalente: PSI5137 
 

Bibliografia Básica 
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FIGUEIREDO, L. C. M.; SANTI P. L. R. Psicologia uma (nova) introdução: uma visão 
histórica da psicologia como ciência. São Paulo: EDUC, 1997  

PATTO, M.H.S. A produção do fracasso escolar: histórias de submissão e rebel São Paulo, 
Casa do Psicólogo, 2010.  

VIGOTSKI, L.S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos 
superiores. 7ª Edição. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

 

Bibliografia Complementar 

BARROS, J.P.P., PAULA L.R.C., PASCUAL, J.G., Colaco, V.F.R. & Ximenes, V.M. O 
conceito de “sentir” em Vygotsky: considerações epistemológicas e suas implicações para a 
investigação psicológica. Psicologia & Soceidade, 21 (2), 174-181, 2009. 
https://www.scielo.br/pdf/psoc/v21n2/v21n2a04.pdf 
 
CRPSP. Povos Indígenas e psicologia – a procura do bem viver. São Paulo: CRP 06. 
https://www.crpsp.org/uploads/impresso/110/RLAgHX8E6bm0fVjb2gpqCkreIBkTy0W.pdf 
 
GESSER, Marivete; NUERNBERG, Adriano Henrique; TONELI, Maria Juracy Filgueiras. A 
contribuição do modelo social da deficiência à psicologia social. Psicologia & Sociedade. Belo 
Horizonte, 24 (3), 557-566, 2012. https://www.scielo.br/pdf/psoc/v24n3/09.pdf  
 
VIGOTSKI, L.S A construção do Pensamento e da Linguagem. São Paulo: Martins Fontes. 
1934/2001.  
 
VIGOSTSKI, L.S. Imaginação e criação na infância. São Paulo, Ática, 2009.  
 

 

Disciplina: Direitos Indígenas I 

Código: DIRXXXX (Antigo Código: DIR8301)  

Fase: 3ª 

Carga Horária (Hora-aula): 108 

Ementa 

Elementos do Estado. Relação entre Direito e Estado. Pluralismo Jurídico. Direito Indigenista 
(jurisdição estatal) e Direitos Indígenas (jurisdição indígena). Histórico da Legislação 
indigenista no Brasil. Direitos indígenas na Constituição Federal de 1988. Regime jurídico e 
Demarcação de Terras Indígenas.  

Bibliografia Básica  
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DALLARI, Dalmo de Abreu. A teoria geral do estado no curso de direito: história e 
perspectivas. In: BUCCI, Maria Paula Dallari; GASPARDO, Murilo. Teoria do Estado – 
sentidos contemporâneos. São Paulo: Saraiva, 2008. p.327-336. 
SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. O Renascer dos Povos Indígenas para o 
Direito. Curitiba: Juruá, 2012. 
WOLKMER, Antônio Carlos. Pluralismo jurídico: fundamentos de uma nova cultura no 
direito. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.  

Bibliografia Complementar 

BANIWA, Gersem dos Santos Luciano. O Índio Brasileiro: o que você precisa saber sobre 
os povos indígenas no Brasil de hoje. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade; LACED; Museu Nacional, 2006. 
Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me004371.pdf 
COLAÇO, Thais L.  Os "novos" direitos indígenas. In: WOLKMER, Antônio Carlos; LEITE, 
José Rubens Morato. (Org.). Os "novos" direitos no Brasil: natureza e perspectivas. São 
Paulo: Saraiva, 2003. p. 75 –98. 
ELOY AMADO, Luiz Henrique. Poké'exa Ûti: o território indígena como direito 
fundamental para o etnodesenvolvimento local. 2014. Dissertação (Mestrado em 
Desenvolvimento Local) - Universidade Católica Dom Bosco, Campo Grande, MS, 2014. 
Disponível em: http://docplayer.com.br/75687702-Luiz-henrique-eloy-amado-poke-exa-uti-
o-territorio-indigena-como-direito-fundamental-para-o-etnodesenvolvimento-local.html 
SANTILLI, Juliana. (Coord.). Os direitos indígenas e a Constituição. Porto Alegre: Fabris 
Ed., 1993.  
WOLKMER, Antônio Carlos. Direito e justiça na América Indígena: da conquista à 
colonização. Porto Alegre. Livraria do Advogado, 1998. 

 
 

Disciplina: Projetos de Ensino, Pesquisa e Ação II 

Código: HSTXXXX (Antigo código: HST8216)  

Fase: 3ª 

Carga Horária (Hora-aula): 108 (PCC 54h/a) 

Ementa 
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Estudos e oficinas de projetos integrados ou individuais de pesquisa e ação pedagógica em 
sua diversidade sociocultural, em articulação temática com núcleos e laboratórios de pesquisa 
da UFSC, escolas e comunidades indígenas. A disciplina trata das metodologias de pesquisa, 
ensino e de extensão, articulando os conteúdos estudados no tempo universidade e 
desenvolvidos no tempo comunidade. Neste semestre serão abordados os temas das línguas 
e linguagens, direitos indígenas e processos de aprendizagem, a partir da construção conjunta 
de pesquisas e ações com anciões, sábios, lideranças e professores indígenas.  
 

Bibliografia Básica  

CUNHA, Rodrigo B. “Políticas de línguas e educação escolar indígena no Brasil.” Educar 
em Revista 32 (1): 143-159, 2008. Disponível em: 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40602008000200011. 
FRANCHETTO, Bruna. “As artes da palavra.” Cadernos de Educação Escolar Indígena 1 
(1): 19-51, 2003. Disponível em: 
https://ailla.utexas.org/sites/default/files/documents/franchetto.pdf Acesso em: 21 de abr. de 
2020. 
GALVÃO, Ana Maria O.; BATISTA, Antônio A. Oralidade e escrita: uma revisão. Cadernos 
de Pesquisa, v. 36, n. 128, p. 403-432, 2006. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/cp/v36n128/v36n128a07.pdf. 
 

Bibliografia Complementar 

BOM MEIHY, José Carlos Sebe. Manual de História oral. 4ª ed. São Paulo: Loyola, 2004. 
BOMFIM, Anari Braz. “Patxohã: a retomada da língua do povo Pataxó”. Revista Linguística 
13 (1): 303-327, 2017. 
D’ANGELIS, Wilmar da Rocha. “Kaingang: questões de língua e identidade.” LIAMES - 
Línguas Indígenas Americanas 2 (1): 105-128, 2002. 

SEKI, Lucy. “A linguística indígena no Brasil.” DELTA 15 (n. spe): 257-290, 1999.   
TESTA, Adriana Q. “Entre o canto e a caneta: oralidade, escrita e conhecimento entre os 
Guarani Mbya.” Educação e Pesquisa 34 (2): 291-307, 2008. 

  

 Disciplina: Língua Guarani I 

Código: HSTXXXX (Antigo código: HST8110) 

Fase: 3ª 

Carga Horária (Hora-aula): 108 
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Ementa 

Estudos sobre a língua oral Guarani. 
  

Bibliografia Básica  

BRIZOLA, Cecília. Mudanças na língua guarani falada na Aldeia Piraí/Araquari/SC. 
2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata 
Atlântica) – Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis, 2015. Disponível em: 
https://licenciaturaindigena.ufsc.br/files/2015/04/Cecilia-Brizola.pdf.  
RODRIGUES, Aryon Dall'Igna. Línguas brasileiras: para o conhecimento das línguas 
indígenas. São Paulo: Loyola, 1986. 
RODRIGUES, Aryon Dall'Igna. As Línguas indígenas no Brasil. In: RICARDO, Beto; 
RICARDO, Fany (orgs.), Povos Indígenas no Brasil 2001-2005. São Paulo: Instituto 
Socioambiental, 2016, p.58-63. 

Bibliografia Complementar 

MELIÀ, Bartomeu. La lengua guaraní en el Paraguay colonial. Asunción: Montoya, 2003. 
MELLO, Antonio Augusto Souza. Estudo histórico da família linguística tupi-guarani: 
aspectos fonológicos e lexicais. Tese (Doutorado em Linguística) - Programa de Pós-
Graduação em Linguística, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2000. 
MONSERRAT, Ruth. Política e Planejamento Linguístico nas Sociedades Indígenas do Brasil 
Hoje: o espaço e o futuro das línguas indígenas. In: GRUPIONI, L. D. B. (org.) Formação 
de Professores Indígenas: repensando trajetórias. Brasília: MEC/SECAD, 2006. p.131-153. 
MORELLO, Rosângela; SEIFFERT, Ana Paula (orgs.). Inventário da Língua Guarani Mbya 
- Inventário Nacional da Diversidade Linguística. Florianópolis: IPOL: Ed. Garapuvu, 
2011. Disponível em: 
https://acervo.socioambiental.org/sites/default/files/documents/GML00014.pdf. Acesso: 
02.10.2019. 
EMIRI, Loretta; MONSERRAT, Ruth (orgs.). A conquista da escrita: encontros de educação 
indígena. São Paulo: Iluminuras, 1989. 

 

 Disciplina: Língua Português-Brasileira I: Turma Guarani 

Código: HSTXXXX (Antigo código: HST8113) 

Fase: 3ª 
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Carga Horária (Hora-aula): 72 

Ementa 

Estudo da língua português-brasileira, com estratégias para leitura e escrita de textos 
informativos. 
  

Bibliografia Básica  

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: língua 
portuguesa. Brasília: Secretaria de Educação Fundamental, 1997. 144p. 
GUERRA, Marcele. Os forjadores de sonhos: A experiência dos Pasto na construção de uma 
escola de Direito Indígena. Ver. ÍNDIO, São Paulo, Ano 1, n. 1, p. 62-63, 2012. Disponível 
em: https://revistaindio.files.wordpress.com/2011/05/revista-indio_final.pdf Acesso em 25 
abr 2016. 
LICENCIATURA Intercultural: Primeiro curso superior do Prolind/MEC para professores 
indígenas das regiões Sul e Sudeste traz conquistas e desafios. Fapeu: Revista da Fundação 
de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária. Florianópolis, v. 5. Ano V. nº 5. p. 60-61. 
ago. 2012.  

Bibliografia Complementar 

ARAÚJO, R. M. de. Os Tupinismos na formação do léxico português do Brasil. Texto, s/d. 
Diário do Pará. 
GERALDI, J. W. Concepções de linguagem e ensino de português. In GERALDI, J. W. 
(Org.). O texto na sala de aula. 4ª ed. São Paulo: Ática, 2006. p. 39-46. 
MURARO, Valmir Francisco. Padre Antônio Vieira: Retórica e Utopia. Florianópolis: 
Insular, 2003. p.177-203. 
SANTANA, M. dos S. Estrangeirismos na Língua Portuguesa: uma visão histórica. Cad. 
CNLF, vol. XV, nº 5, t.2. Rio de Janeiro, CiFEFiL, 2011. p. 1699-1709. 
SIMÕES, H. Campos. As Cartas do Brasil. Ilhéus: Ed. UESC, 1999, p. 113 -139. (“A Carta 
de Pero Vaz de Caminha a El-Rei D. Manuel sobre o Achamento do Brasil”).  

    

 Disciplina: Língua Kaingang I 

Código: HSTXXXX (Antigo código: HST8111) 

Fase: 3ª 
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Carga Horária (Hora-aula): 108 

Ementa 

Estudos sobre a língua oral Kaingang.  

Bibliografia Básica  

D'ANGELIS, Wilmar R; CUNHA, Carla Maria; RODRIGUES, Aryon Dall''Igna. 
Bibliografia das línguas Macro-Jê. Campinas: Unicamp, 2002. 
LUCKMAN, S.; FALCADE, N.T. (org.) Gufã ag kajró. Ti ẽg kajrãn-já kãjatun Ge tu ẽg nῖ. 
São Leopoldo: Oikos, 2008. 
MONSERRAT, Ruth. Política e planejamento linguístico nas sociedades indígenas do Brasil 
hoje: o espaço e o futuro das línguas indígenas. In: GRUPIONI, Luís Donisete Benzi (org.) 
Formação de Professores Indígenas: repensando trajetórias. Brasília: MEC/SECAD, 2006. 
p.131-153. 

Bibliografia Complementar 

CAVALCANTI, Marilda C. Estudos sobre educação bilíngue e escolarização em contextos 
de minorias linguísticas no Brasil. DELTA, vol.15, p. 385-417, 1999. 
CUNHA, Rodrigo Bastos. Políticas de línguas e educação escolar indígena no Brasil. Educ. 
Rev. [online], n.32, p. 143-159, 2008. 
EMIRI, Loretta; MONSERRAT, Ruth (orgs.). A conquista da escrita: encontros de educação 
indígena. São Paulo: Iluminuras, 1989. 
OLIVEIRA, Silvia Maria de. Formação de professores indígenas bilíngues: a experiência 
Kaingáng. Dissertação (Mestrado em Educação) - Programa de Pós-graduação em Educação, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1999. 
RODRIGUES, Aryon Dall'Igna. Sobre as línguas Indígenas e sua pesquisa no Brasil. Ciência 
e Cultura, São Paulo, v. 57, p. 35-38, 2005. 

  

Disciplina: Língua Português-Brasileira I: Turma Kaingang 

Código: HSTXXXX (Antigo código: HST8114) 

Fase: 3ª 

Carga Horária (Hora-aula): 72 
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Ementa 

Estudo da língua português-brasileira, com estratégias para leitura e escrita de textos 
informativos. 

Bibliografia Básica  

BAKHTIN, Mikhail. Os gêneros do discurso. In: BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação 
verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1979. p. 277-326. 
CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação: uma 
proposta de produção textual à partir de gêneros e projetos. São Paulo: Atual, 2000. 
GOMES-SANTOS, Sandoval Nonato. Recontando histórias na escola: gêneros discursivos 
e produção escrita. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

Bibliografia Complementar 

ARAÚJO, R. M. de. Os Tupinismos na formação do léxico português do Brasil. Texto, s/d. 
Diário do Pará. 
GERALDI, J. W. Concepções de linguagem e ensino de português. In GERALDI, J. W. 
(Org.). O texto na sala de aula. 4ª ed. São Paulo: Ática, 2006. p. 39-46. 
MURARO, Valmir Francisco. Padre Antônio Vieira: Retórica e Utopia. Florianópolis: 
Insular, 2003. p.177-203. 
SANTANA, M. dos S. Estrangeirismos na Língua Portuguesa: uma visão histórica. Cad. 
CNLF, vol. XV, nº 5, t.2. Rio de Janeiro, CiFEFiL, 2011. p. 1699-1709. 
SIMÕES, H. Campos. As Cartas do Brasil. Ilhéus: Ed. UESC, 1999, p. 113 -139. (“A Carta 
de Pero Vaz de Caminha a El-Rei D. Manuel sobre o Achamento do Brasil”). 

 
 

 Disciplina: Língua Laklãnõ-Xokleng I  

Código: HSTXXXX (Antigo código: HST8112) 

Fase: 3ª 

Carga Horária (Hora-aula): 108 

Ementa 
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Estudos sobre a língua oral Laklãnõ-Xokleng. 

Bibliografia Básica  

CONCEIÇÃO, Lays Cruz. Vivências de escritas entre os Laklãnõ/Xokleng. Dissertação 
(Mestrado) - Programa de Pós-graduação em Antropologia Social, Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis, 2015. 
GAKRAN, Nanblá. Aspectos Morfossintáticos da Língua Laklãnõ (Xokleng) “Jê”. 
Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Linguística, Universidade 
Estadual de Campinas, Campinas, 2005. 
GAKRAN, Nanblá. Elementos fundamentais para uma gramática da língua Laklãnõ. 
Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Linguística, Universidade de Brasília, 
Brasília, 2015. 

Bibliografia Complementar 

D'ANGELIS, Wilmar R; CUNHA, Carla Maria; RODRIGUES, Aryon Dall''Igna. 
Bibliografia das línguas Macro-Jê. Campinas: Unicamp, 2002. 
EMIRI, Loretta; MONSERRAT, Ruth (orgs.). A conquista da escrita: encontros de educação 
indígena. São Paulo: Iluminuras, 1989. 
FRANCHETTO, Bruna. As artes da Palavra. Cad. Edu. Esc. Indíg. -3º Grau Indígena. Barra 
do Bugres: Unemat, v. 2, n. 1, 2003. 
MONSERRAT, Ruth. Política e planejamento linguístico nas sociedades indígenas do Brasil 
hoje: o espaço e o futuro das línguas indígenas. In: GRUPIONI, Luís Donisete Benzi (org.) 
Formação de Professores Indígenas: repensando trajetórias. Brasília: MEC/SECAD, 2006. 
p. 131-153. 
RODRIGUES, Aryon D. Línguas Brasileiras: Para o conhecimento das línguas indígenas. 
São Paulo: Loyola, 1986. 

  

 Disciplina: Língua Português-Brasileira I: Turma Laklãnõ-Xokleng 

Código: HSTXXXX (Antigo código: HST8115) 

Fase: 3ª 

Carga Horária (Hora-aula): 72 

Ementa 
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Estudo da língua português-brasileira, com estratégias para leitura e escrita de textos 
informativos. 
  

Bibliografia Básica  

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: língua 
portuguesa. Brasília: Secretaria de Educação Fundamental, 1997. 144p. 
GUERRA, Marcele. Os forjadores de sonhos: A experiência dos Pasto na construção de uma 
escola de Direito Indígena. Ver. ÍNDIO, São Paulo, Ano 1, n. 1, p. 62-63, 2012. Disponível 
em: https://revistaindio.files.wordpress.com/2011/05/revista-indio_final.pdf Acesso: 
25.04.2016. 
TORAL, André. “Caminhando só”: comentários sobre o filme “Serra da desordem” (2006), 
de Andréa Tonacci. In: FACOM/FAAP, nº 17, 1º semestre de 2007.  Disponível em: 
http://www.faap.br/revista_faap/revista_facom/facom_17/toral.pdf .  

Bibliografia Complementar 

ARAÚJO, R. M. de. Os Tupinismos na formação do léxico português do Brasil. Texto, s/d. 
Diário do Pará. 
GERALDI, J. W. Concepções de linguagem e ensino de português. In GERALDI, J. W. 
(Org.). O texto na sala de aula. 4ª ed. São Paulo: Ática, 2006. p. 39-46. 
MURARO, Valmir Francisco. Padre Antônio Vieira: Retórica e Utopia. Florianópolis: 
Insular, 2003. p.177-203. 
SANTANA, M. dos S. Estrangeirismos na Língua Portuguesa: uma visão histórica. Cad. 
CNLF, vol. XV, nº 5, t.2. Rio de Janeiro, CiFEFiL, 2011. p. 1699-1709. 
SIMÕES, H. Campos. As Cartas do Brasil. Ilhéus: Ed. UESC, 1999, p. 113 -139. (“A Carta 
de Pero Vaz de Caminha a El-Rei D. Manuel sobre o Achamento do Brasil”). 

4ª FASE 

Disciplina: Cartografia e Reconhecimento do Espaço Geográfico Indígena 

Código: GCNXXXX (Antigo código: GCN8500)  

Fase: 4ª 

Carga Horária (Hora-aula): 144 

Ementa 
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Cartografia, categorias de análise geográfica para representação cartográfica e geotecnologias 
aplicadas ao reconhecimento dos espaços indígenas. 
  

Bibliografia Básica  

AMARAL, Gustavo Gurgel do. Geografia da Re-Existência: conhecimentos, saberes e 
representações geográficas na educação escolar indígena do povo Oro Wari – RO. Tese 
(Doutorado em Geografia) – Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade 
Federal do Paraná, Curitiba, 2016. Disponível em: 
https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/43742. 
NASCIMENTO, Rosemy da S. Cartografia escolar na educação geográfica – Necessidades 
cognitivas do aprendizado matemático e etimológico para compreensão do sistema de 
coordenadas geográficas. ANAIS - X Colóquio de Cartografia e Escolares para Crianças 
e Escolares e I Encontro Internacional de Cartografia Escolar e Pensamento Espacial – As 
Diferentes Linguagens do Mundo Contemporâneo, São Paulo, SP, 2018. 
NOGUEIRA, Ruth Emilia. (org.). Motivações hodiernas para ensinar geografia: 
representações do espaço para visuais e invisuais. Blumenau: Nova Letra, 2009. Disponível 
em: 
https://www.researchgate.net/profile/Ruth_Nogueira/publication/316940650_Motivacoes_
Hodiernas_para_ensinar_Geografia_representacoes_do_espaco_para_visuais_e_invisuais/li
nks/591a10d54585159b1a4bb31f/Motivacoes-Hodiernas-para-ensinar-Geografia-
representacoes-do-espaco-para-visuais-e-invisuais.pdf. Acesso em 10 out 2019. 

Bibliografia Complementar 

BAVARESCO, Andréia A. O pjê e a cartografia: os mapeamentos participativos como 

BERALDO, Primo e SOARES, S. Monteiro. GPS Introdução e Aplicações práticas. 2ª 
edição, Criciúma, Ed.Luana, 1996, 182p. 
BLASCHKE, Thomas e KUX, Hermann. Sensoriamento Remoto e SIG Avançados. Novos 
sistemas sensores–métodos inovadores. São Paulo, Oficina de Textos, 2005. 
BUZAN, Tony. Mapas mentais e sua elaboração. São Paulo, Cultrix, 2005. 

   

 Disciplina: Metodologia de Ensino 

Código: MENXXXX (Antigo código: MEN8500) 

Fase: 4ª 
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Carga Horária (Hora-aula): 108 (PCC 36h/a) 

Ementa 

Estudo sobre o significado do ensino, da docência, do planejamento, das atividades técnico-
pedagógicas e das formas de avaliação nas escolas indígenas. Estudo sobre a elaboração de 
proposta pedagógica para as escolas indígenas. 
  

Bibliografia Básica  

BRASIL, Ministério da Educação. Referencial curricular nacional para as escolas 
indígenas (RCNEI). Brasília: MEC/SEF, 1998. 
FONTANA, Roseli Aparecida Cação. Mediação pedagógica na sala de aula. 2ª ed. São 
Paulo: Autores Associados, 1997. 
LOPES DA SILVA, Aracy; FERREIRA, Mariana Kawall Leal (org.). Práticas Pedagógicas 
na escola indígena. São Paulo: Global, 2001. 

Bibliografia Complementar 

GROSBAUM, Marta Wolak. Progestão: Como promover o sucesso da aprendizagem do 
aluno e a sua permanência na escola? Módulo IV. Brasília: CONSED, 2001. 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São 
Paulo: Paz e Terra, 1998. 
GHIRALDELLI JR., Paulo.  A noção de pedagogia. In: GHIRALDELLI JR., Paulo. O que é 
Pedagogia. 4ª ed. São Paulo: Brasiliense, 2007. p. 11-20. 
LEAL, Regina Barros. Planejamento de ensino: Peculiaridades significativas. Revista Ibero-
americana de Educación. Disponível em 
http://www.rieoei.org/deloslectores/1106Barros.pdf. 
OLIVEIRA, Marta Kohl de (coord.). Tipos de aprendizagem. In: OLIVEIRA, Marta Kohl de. 
Ofício de professor: aprender mais para ensinar melhor. Caderno 1 – Desenvolvimento e 
Aprendizagem. São Paulo: Fundação Víctor Civita, 2002.  

  

Disciplina: Direitos Indígenas II 

Código: DIR XXX (Antigo Código) DIR8401    

Fase: 4ª 
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Carga Horária (Hora-aula): 108 

Ementa 

Noções introdutórias sobre direito internacional. Novo constitucionalismo latino-americano. 
Soberania Nacional, Autodeterminação e Autonomia Indígena. Direito à consulta livre, 
prévia, informada e Protocolos. Proteção e gestão ambiental em terras indígenas. Patrimônio 
imaterial e conhecimentos tradicionais.  

Bibliografia Básica  

BARBOSA, Marco Antonio. Autodeterminação: direito à diferença. São Paulo: Plêiade; 
Fapesp, 2001. 
LACERDA, Rosane Freire. “Volveré, y Seré Millones”: Contribuições descoloniais dos 
Movimentos Indígenas Latino Americanos para a Superação do Mito do Estado-Nação. Tese 
(Doutorado) - Universidade de Brasília, Brasília, DF, 2014. Disponível em: 
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/16394/1/2014_Rosane%20Freire%20Lacerda_V
ol%201.pdf  
  
VERDUM, Ricardo. Etnodesenvolvimento: nova/velha utopia de indigenismo. 2006. 200 
f. Tese (Doutorado em Ciêcias Sociais)-Universidade de Brasília, Brasília, 2006. 
 

Bibliografia Complementar 

DUSSEL, Enrique. 1492 a origem do mito da modernidade: o encobrimento do outro. 
Petrópolis: Vozes, 1993. 
MORATO LEITE. José Rubens (Coord.). Manual de Direito Ambiental. São Paulo: 
Saraiva, 2015. 
QUIJANO, Aníbal. "Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina". In: 
LANDER, Edgardo (org.). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais – 
perspectivas latino-americanas. Tradução de Júlio César Casarin Barroso Silva. Buenos 
Aires: CLACSO, 2005, p. 227-278. 
SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de; SILVA, Liana Amin Lima da; OLIVEIRA, 
Rodrigo; MOTOKI, Carolina; GLASS, Verena (org.). Protocolos de consulta prévia e o 
direito à livre determinação. São Paulo: Fundação Rosa Luxemburgo; CEPEDIS, 
2019. Disponível em: http://direitosocioambiental.org/wp-content/uploads/2020/03/livro-
protocolos-de-consulta-.pdf 
TÁRREGA, Maria Cristina Vidotte Blanco; SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de; 
SANTAMARÍA, Rosembert Ariza; CALEIRO, Manuel Munhoz (org.). Estados e povos na 
América Latina plural. Goiânia: Ed. da PUC Goiás, 2016. Disponível em: 
http://direitosocioambiental.org/livros/ 
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Disciplina: Língua Guarani II  

Código: HSTXXXX (Antigo código: HST8210)  

Fase: 4ª 

Carga Horária (Hora-aula): 72 

Ementa 

Estudo dos fundamentos da escrita e do processo de escrita da língua Guarani. 
  

Bibliografia Básica  

MELIÀ, Bartomeu. La lengua guarani em el Paraguay colonial. Asunción: Cepag, 2003. 
CARVALHO, Mauro Luiz. Tempo, aspectos e modalidade na língua guarani mbya 
(Tambeope). Dissertação (Mestrado em Linguística) - Universidade de Brasília, Brasília, 
2013. Disponível em: http://repositorio.unb.br/handle/10482/13414. Acesso em 11 out 2019. 
GUESSE, Érika Bergamasco. Da oralidade à escrita: os mitos e a literatura indígena no 
Brasil. Araraquara: UNESP-FCL, 2011. 

Bibliografia Complementar 

ALEGRO, R.C.; FERRAZ, V.H.; NASCIMENTO, A.C.M. do (orgs.). Povos Indígenas no 
norte do Paraná. Londrina: Museu Histórico de Londrina, 2013. 
D’ANGELIS, Wilmar. Conquistar ou construir a escrita? Leitura: Teoria e Prática, n° 24, 
p. 13-19, dez. 1994. 
FAULHABER, Priscila; MONSERRAT, Ruth. Tastevin e a etnografia indígena: coletânea 
de traduções de textos produzidos em Tefé (AM). Rio de Janeiro: Museu do Índio/Funai, 
2008. 
MELIÀ, Bartomeu. Educación indígena y alfabetización. Asunción: Cepag, 2008. 
TEIXEIRA, Raquel. As línguas indígenas no Brasil. In: LOPES DA SILVA, Aracy; 
GRUPIONI, Luís D. B. (orgs.). A temática indígena na escola. Brasília: 
MEC/MARI/UNESCO, 1995. p. 291-311. 

  

Disciplina: Língua Português-Brasileira II: Turma Guarani 

Código: HSTXXXX (Antigo código: HST8213) 
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Fase: 4ª 

Carga Horária (Hora-aula): 72 

Ementa 

Estudo da língua português-brasileira e estratégias para leitura e escrita de textos acadêmicos. 
  

Bibliografia Básica  

DIONISIO, Ângela Paiva; MACHADO, Anna Rachel; BEZERRA, Maria Auxiliadora 
(Org.). Gêneros textuais & ensino. São Paulo: Parábola, 2010. 246 p. (Série Estratégias de 
Ensino; ISBN 9788579340215. 
TOMASI, Carolina; MEDEIROS, João Bosco. Comunicação científica: normas técnicas 
para redação científica. São Paulo: Atlas, 2008. 256 p. ISBN 9788522451203. 
VAL, Maria da Graça Costa. Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 

Bibliografia Complementar 

ANDRADE, Maria Margarida de; MEDEIROS, João Bosco. Comunicação em língua 
portuguesa: normas para elaboração de trabalho de conclusão de curso (TCC). 4. ed. São 
Paulo: Ática, 2008 XI, 411 p. ISBN 978852244515. 
MACHADO, Anna Rachel. O diário de leituras: a introdução de um novo instrumento na 
escola. São Paulo: Martins Fontes, 1998. xxxiii, 263 p. (Texto e linguagem). ISBN 
8533609299: (Broch.). 
MARCUSCHI, Luiz Antonio. Produção textual: análise de gêneros e compreensão. São 
Paulo: Parábola, 2008. 
MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos. 6ª  ed. São 
Paulo: Atlas, 2006. 
MEDEIROS, João Bosco; GOBBES, Adilson. Dicionário de erros correntes da língua 
portuguesa. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2003. 273p. ISBN 852243428X.  

  

Disciplina: Língua Kaingang II 

Código: HSTXXXX (Antigo código: HST8211) 

Fase: 4ª 
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Carga Horária (Hora-aula): 72 

Ementa 

Estudo dos fundamentos da escrita e do processo de escrita da língua Kaingang. 
  

Bibliografia Básica  

APBKG/DKA. Ẽgjamẽn kỹmũ. Textos Kanhgág. Brasília: ÁUSTRIA/MEC/PNUD, 1997. 
OLSON, David R.; TORRANCE, Nancy (orgs). Cultura, escrita e oralidade. São Paulo: 
Ática, 1991. 
SALVARO, Talita Daniel. De geração em geração e o lápis na mão: o processo de 
revitalização da língua kaingáng na educação escolar indígena/Terra Indígena Xapecó - SC. 
Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis, 2009. Disponível em: 
<http://www.tede.ufsc.br/teses/PHST0353-D.pdf> 

Bibliografia Complementar 

BENTO, Derli et al. (org.). Vẽnhkajró tu fy. Traçando conhecimentos. São Leopoldo: Oikos, 
2014. 
FAULHABER, Priscila; MONSERRAT, Ruth. Tastevin e a etnografia indígena: coletânea 
de traduções de textos produzidos em Tefé (AM). Rio de Janeiro: Museu do Índio/Funai, 
2008.   
LUCKMAN, S.; FALCADE, N.T. (org.). Gufã ag kajró. Ti ẽg kajrãn-já kãjatun Ge tu ẽg nῖ. 
São Leopoldo: Oikos, 2008. 
OLSON, David R.; TORRANCE, Nancy (orgs). Cultura, escrita e oralidade. São Paulo: 
Ática, 1991. 
TEIXEIRA, Raquel. As línguas indígenas no Brasil. In: LOPES DA SILVA, Aracy; 
GRUPIONI, Luís D. B. (orgs.). A temática indígena na escola. Brasília: 
MEC/MARI/UNESCO, 1995. p. 291-311. 

  
 

Disciplina: Língua Português-Brasileira II: Turma Kaingang 

Código: HSTXXXX (Antigo código: HST8214) 

Fase: 4ª 
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Carga Horária (Hora-aula): 72 

Ementa 

Estudo da língua português-brasileira e estratégias para leitura e escrita de textos acadêmicos. 
  

Bibliografia Básica  

ANDRADE, Maria Margarida de; MEDEIROS, João Bosco. Comunicação em língua 
portuguesa: normas para elaboração de trabalho de conclusão de curso (TCC). 4. ed. São 
Paulo: Ática, 2008 XI, 411 p. ISBN 978852244515. 
MACHADO, Anna Rachel. O diário de leituras: a introdução de um novo instrumento na 
escola. São Paulo: Martins Fontes, 1998. xxxiii, 263 p. (Texto e Linguagem). ISBN 
8533609299 (Broch.). 
MARCUSCHI, Luiz Antonio. Produção textual: análise de gêneros e compreensão. São 
Paulo: Parábola, 2008. 

Bibliografia Complementar 

MACHADO, Anna Rachel; LOUSADA, Eliane; ABREU-TARDELLI, Lilia Santos. 
Resumo. São Paulo: Parábola, 2004. 
MEDEIROS, João Bosco; GOBBES, Adilson. Dicionário de erros correntes da língua 
portuguesa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 273p. ISBN 852243428X. 
MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos. 6ª ed. São 
Paulo: Atlas, 2006. 
TCCs da LII/UFSC, 2015, da turma Kaingang. Disponíveis em: 
https://licenciaturaindigena.ufsc.br/kaingang/. Acesso: 02.10.2019. 

VAL, Maria da Graça Costa. Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes, 1991.  
  

  
  

Disciplina: Língua Laklãnõ-Xokleng II 

Código: HSTXXXX (Antigo código: HST8212) 

Fase: 4ª 

Carga Horária (Hora-aula): 72 
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Ementa 

Estudo dos fundamentos da escrita, do processo de escrita da língua Laklãnõ-Xokleng. 
  

Bibliografia Básica  

GAKRAN, Nanblá. Elementos fundamentais para uma gramática da língua Laklãnõ. 
Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Linguística, Universidade de Brasília. 
Brasília, 2015. Disponível em: https://repositorio.unb.br/handle/10482/19096 
GAKRAN, Nanblá. História do início da educação (Décadas de 1930 a 1990) e da morfologia 
da língua junto ao povo Xokleng/Laklãnõ. In: KEIM, Ernesto Jacob; GAKRAN, Nanblá; 
COSTA, Carlos Odilon da; VIEIRA, Gleison; SANTOS, Raul Fernando dos (Orgs.) 
Educação na Diversidade Étnica: educação escolar indígena no contexto pós e anticolonial. 
Curitiba: Ed. CRV, 2014. p.69-86. 
MAHER, Terezinha de Jesus Machado. Políticas linguísticas e políticas de identidade: 
currículo e representações de professores indígenas na Amazônia ocidental brasileira. 
Campinas: UNICAMP, 2010.  

Bibliografia Complementar 

D'ANGELIS, Wilmar R; CUNHA, Carla Maria; RODRIGUES, Aryon Dall''Igna. 
Bibliografia das línguas Macro-Jê. Campinas: UNICAMP, 2002. 
EMIRI, Loretta; MONSERRAT, Ruth (org.).  A conquista da escrita.  São Paulo: Iluminuras, 
1989. 
FRANCHETTO, Bruna. As artes da Palavra.  Cadernos de Educação Escolar Indígena - 3º 
Grau Indígena. Barra do Bugres: UNEMAT, v. 2, n. 1, 2003. 
MONSERRAT, Ruth. Política e planejamento linguístico nas sociedades indígenas do Brasil 
hoje: o espaço e o futuro das línguas indígenas. In: GRUPIONI, Luís D. B. (org.) Formação 
de professores indígenas: repensando trajetórias. Brasília: MEC/SECAD, p. 131-153, 2006. 
RODRIGUES, Aryon D. Línguas brasileiras: para o conhecimento das línguas indígenas. 
São Paulo: Loyola, 1986.  

 
 

Disciplina: Língua Português-Brasileira II: Turma Laklãnõ-Xokleng 

Código: HSTXXXX (Antigo código: HST8215) 

Fase: 4ª 
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Carga Horária (Hora-aula): 72 

Ementa 

Estudo da língua português-brasileira e estratégias para leitura e escrita de textos acadêmicos. 
  

Bibliografia Básica  

ANDRADE, Maria Margarida de; MEDEIROS, João Bosco. Comunicação em língua 
portuguesa: normas para elaboração de trabalho de conclusão de curso (TCC). 4ª ed. São 
Paulo: Ática, 2008 XI, 411 p. ISBN 978852244515. 
MACHADO, Anna Rachel. O diário de leituras: a introdução de um novo instrumento na 
escola. São Paulo: Martins Fontes, 1998. xxxiii, 263 p. (Texto e Linguagem). ISBN 
8533609299 (Broch.). 
MARCUSCHI, Luiz Antonio. Produção textual: análise de gêneros e compreensão. São 
Paulo: Parábola, 2008. 

Bibliografia Complementar 

MACHADO, Anna Rachel; LOUSADA, Eliane; ABREU-TARDELLI, Lilia Santos. 
Resumo. São Paulo: Parábola, 2004. 
MEDEIROS, João Bosco; GOBBES, Adilson. Dicionário de erros correntes da língua 
portuguesa. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2003. 273p. ISBN 852243428X. 
MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos. 6ª ed. São 
Paulo: Atlas, 2006. 
TCCs da LII/UFSC, 2015, da turma Laklãnõ-Xokleng. Disponíveis em: 
https://licenciaturaindigena.ufsc.br/xokleng/. Acesso: 02.10.2019. 

VAL, Maria da Graça Costa. Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 
  

  

5ª FASE 

Disciplina: Língua Brasileira de Sinais – Libras I 

Código: LSB7244 

Fase: 5ª 
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Carga Horária (Hora-aula): 72 PCC 18horas-aula 

Ementa 

culturais e históricos específicos da comunidade surda brasileira. Educação de surdos, papéis 
dos professores e de intérpretes de libras-português em uma perspectiva inclusiva. Atividades 
de prática como componente curricular aplicadas à comunicação em Libras. 

 
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR (PCC): 
Ao final do semestre letivo, o aluno deverá elaborar um trabalho final para a disciplina e 
apresentá-lo. A elaboração, a apresentação e avaliação da apresentação desse trabalho 
observarão os seguintes critérios: 
a) O professor escolherá o tema e/ou o aluno poderá escolher o tema de acordo com os 

objetivos da disciplina e; 
b) O trabalho poderá ser em Libras ou escrito em português.  As apresentações, na sala de 

aula, deverão ser sinalizadas em Libras. Em caso de trabalho por escrito, ele deverá ser 
redigido de acordo com as normas vigentes da ABNT e entregue ao professor. 

 
DISCIPLINA EQ: LLE7881, LSB7904, LSB9904, LSB8201, LSB8202 e LSB8203.  

Bibliografia Básica  

ALBRES, N. Intérprete Educacional: políticas e práticas em sala de aula inclusiva. São 
Paulo: Harmonia, 2015.  

GESSER, Audrei. Libras? Que língua é essa? São Paulo: Parábola, 2009. 
STROBEL, Karin. As imagens do outro sobre a cultura surda. 4ª ed. Rev. 
Florianópolis/SC: Editora da UFSC, 2016.  

Bibliografia Complementar 

 

Libras 1 
presencial 
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ALBRES, Neiva de Aquino; NEVES, Sylvia Lia Grespan (organizadoras). Libras em 
estudo: política educacional. São Paulo: FENEIS, 2013.  170 p.:  21cm – (Série Pesquisas). 
https://libras.ufsc.br/wp-content/uploads/2019/09/2013-04-ALBRES-e-NEVES-
_LIBRAS_Politica_educacional.pdf  
CAPOVILLA, Fernando César, Walkiria Duarte Raphael e Aline Cristina L. Mauricio. 
Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue – Língua Brasileira de Sinais – 2 Vols. 3ª 
Edição. São Paulo SP: Editora EDUSP, 2013.  

FELIPE, T. Libras em Contexto (exemplar do aluno). MEC, 2001.  
LIMA-SALLES, Heloisa Maria Moreira. Bilingüismo dos surdos: questões linguísticas e 
educacionais. 1a. ed. Goiânia: Cânone, 2007. 190 p.  
WILCOX, Sherman, WILCOX, Phyllis Perrin. Aprender a ver. Petrópolis, RJ: Arara Azul, 
2005. (Coleção Cultura e Diversidade). http://www.editora-arara-azul.com.br/Livros.php   

 

Disciplina: Estágio I (Guarani) 

Código: MENXXXX (Antigo Código: MEN8501) 

Fase: 5ª 

Carga Horária (Hora-aula): 108 

Ementa 

Reflexões e debates sobre legislação, cotidiano e currículo escolar indígena. Observação da 
prática docente nas escolas indígenas de EF. Planejamento e projetos de ensino nos anos finais 
do Ensino Fundamental. Análise e elaboração de materiais didáticos específicos e 
diferenciados. 
  

Bibliografia Básica  
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BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica. Resolução nº 5, de 
22 de junho de 2012. Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 
Indígena na Educação Básica. Diário Oficial da União, Brasília, 25 de junho de 2012, Seção 
1, p. 7. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option= 
com_docman&view=download&alias=11074-rceb005-12-pdf&category_slug=junho-2012-
pdf&Itemid=30192>. 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno. Resolução nº 1, de 7 de janeiro 
de 2015. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores Indígenas 
em cursos de Educação Superior e de Ensino Médio e dá outras providências. Diário Oficial 
da União, Brasília, de 08 de janeiro de 2015, Seção 1, p. 11-12. Disponível em: <http://portal. 
mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16870-res-cne-cp-
001-07012015&category_slug=janeiro-2015-pdf&Itemid=30192>. 
PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática? 
11ª ed. São Paulo: Cortez, 2012. 

Bibliografia Complementar 

ALMEIDA, Maria Isabel de; PIMENTA, Selma Garrido (Orgs.). Estágios supervisionados 
na formação docente: educação básica e educação de jovens e adultos. São Paulo: Cortez, 
2014. 
ALMEIDA, Walderes Coctá Priprá de. O Mõg como instrumento pedagógico na educação 
escolar indígena: uma experiência Laklãnõ Xokleng. Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC). Licenciatura Intercultural Indígena-UFSC. Florianópolis, 2015. Disponível em: 
https://licenciaturaindigena.ufsc.br/xokleng/ 
BENITE, Sandra. Nhe’ẽ, reko porã rã: nhemboea oexakarẽ. Fundamento da pessoa 
guarani, nosso bem-estar futuro (educação tradicional): o olhar distorcido da escola. Trabalho 
de Conclusão de Curso (TCC). Licenciatura Intercultural Indígena-UFSC. Florianópolis, 
2015. Disponível em: https://licenciaturaindigena.ufsc.br/files/2015/07/Sandra-
Benites_TCC.pdf 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica. Resolução nº 3, de 
10 de novembro de 1999. Fixa Diretrizes Nacionais para o funcionamento das escolas 
indígenas e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 17 de novembro de 
1999. Seção 1, p. 19. Republicada em 14 de dezembro de 1999, Seção 1, p. 58. Disponível 
em:<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rceb03_99.pdf>. 
CIPRIANO, Valmir. Reflexões sobre práticas de ensino bilíngue kaingang e português na 
Terra Indígena Inhacorá. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Licenciatura 
Intercultural Indígena-UFSC. Florianópolis, 2020. 
https://licenciaturaindigena.ufsc.br/kaingang-2016-2020/ 

  

  Disciplina: Língua Guarani III 

Código: HSTXXXX (Antigo código: HST8310) 
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Fase: 5ª 

Carga Horária (Hora-aula): 72 

Ementa 

Estudo da política linguística, das influências da Língua Guarani sobre a Língua Português-
Brasileira e das estratégias para a sua manutenção e revitalização. 
  

Bibliografia Básica  

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br. Acesso em 10 maio de 2009. 
CUNHA, Antonio Geraldo da. Dicionário histórico das palavras portuguesas de origem 
tupi. 2ª ed. São Paulo: Melhoramentos, 1982. 
MAHER, Terezinha Machado. Políticas linguísticas e políticas de identidade: currículo e 
representações de professores indígenas na Amazônia Ocidental brasileira. Currículo sem 
Fronteiras, v. 10, p. 33-48, 2010. Disponível em: 
https://www.curriculosemfronteiras.org/vol10iss1articles/maher.pdf 

Bibliografia Complementar 

MELIÀ, Bartomeu. Educação indígena e alfabetização. São Paulo: Loyola, 1979. 
MELLO, Antonio Augusto Souza. Estudo comparativo do léxico da família linguística 
tupi-guarani. 1992. iv, 156 f. Dissertação (Mestrado em Linguística) - Universidade Federal 
de Santa Catarina, Centro de Comunicação e Expressão. Disponível em: 
<http://www.bu.ufsc.br/teses/PLLG0039-D.pdf>. 
MORELLO, Rosângela; SEIFFERT, Ana Paula (orgs.). Inventário da Língua Guarani 
Mbya. Florianópolis: IPOL/Garapuvu, 2011. 
MONSERRAT, Ruth. Política e planejamento nas sociedades indígenas do Brasil hoje: o 
espaço e o futuro das línguas indígenas; e Lingüistas e índios: nova parceria. Caxias do Sul: 
Ed. Universidade de Caxias do Sul, 2001. 
NAVARRO, Eduardo de Almeida. Curso de língua geral: Nheengatu ou Tupi moderno: a 
língua das origens da civilização amazônica. São Paulo: [s.n.], 2011. 112 p. ISBN 
9788591262007.   

  

Disciplina: Estágio I (Kaingang) 

Código: MENXXXX (Antigo código: MEN8501) 
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Fase: 5ª 

Carga Horária (Hora-aula): 108 

Ementa 

Reflexões e debates sobre legislação, cotidiano e currículo escolar indígena. Observação da 
prática docente nas escolas indígenas de EF. Planejamento e projetos de ensino nos anos finais 
do Ensino Fundamental. Análise e elaboração de materiais didáticos específicos e 
diferenciados. 
  

Bibliografia Básica  

BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica. Resolução nº 5, de 
22 de junho de 2012. Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 
indígena na Educação Básica. Diário Oficial da União, Brasília, 25 de junho de 2012, Seção 
1, p. 7. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option= 
com_docman&view=download&alias=11074-rceb005-12-pdf&category_slug=junho-2012-
pdf&Itemid=30192>. 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno. Resolução nº 1, de 7 de janeiro 
de 2015. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores Indígenas 
em cursos de Educação Superior e de Ensino Médio e dá outras providências. Diário Oficial 
da União, Brasília, de 08 de janeiro de 2015, Seção 1, p. 11-12. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16870-
res-cne-cp-001-07012015&category_slug=janeiro-2015-pdf&Itemid=30192>. 
PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática? 
11ª ed. São Paulo: Cortez, 2012. 

Bibliografia Complementar 
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ALMEIDA, Maria Isabel de; PIMENTA, Selma Garrido (Org.). Estágios supervisionados 
na formação docente: educação básica e educação de jovens e adultos. São Paulo: Cortez, 
2014. 
ALMEIDA, Walderes Coctá Priprá de. O Mõg como instrumento pedagógico na educação 
escolar indígena: uma experiência Laklãnõ Xokleng. Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC). Licenciatura Intercultural Indígena-UFSC. Florianópolis, 2015. Disponível em: 
https://licenciaturaindigena.ufsc.br/xokleng/ 
BENITES, Sandra. Nhe’ẽ, reko porã rã: nhemboea oexakarẽ Fundamento da pessoa guarani, 
nosso bem-estar futuro (educação tradicional): o olhar distorcido da escola. Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC). Licenciatura Intercultural Indígena-UFSC. Florianópolis, 2015. 
Disponível em: https://licenciaturaindigena.ufsc.br/files/2015/07/Sandra-Benites_TCC.pdf 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica. Resolução nº 3, de 
10 de novembro de 1999. Fixa Diretrizes Nacionais para o funcionamento das escolas 
indígenas e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 17 de novembro de 
1999. Seção 1, p. 19. Republicada em 14 de dezembro de 1999, Seção 1, p. 58. Disponível 
em:<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rceb03_99.pdf>. 
CIPRIANO, Valmir. Reflexões sobre práticas de ensino bilíngue kaingang e português na 
Terra Indígena Inhacorá. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Licenciatura 
Intercultural Indígena-UFSC. Florianópolis, 2020. 
https://licenciaturaindigena.ufsc.br/kaingang-2016-2020/ 

 

 
Disciplina: Língua Kaingang III 

Código: HSTXXXX (Antigo código: HST8311) 

Fase: 5ª 

Carga Horária (Hora-aula): 72 

Ementa 

Estudo da política linguística, das influências da Língua Kaingang sobre a Língua Português-
Brasileira e as estratégias para a sua manutenção e revitalização. 
  

Bibliografia Básica  
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HEROLD, Cristina. Aspectos da fonologia da língua Kaingáng: dialeto central. 
Florianópolis, 1996. xii, 173 f. Dissertação (Mestrado em Letras/Linguística) - Universidade 
Federal de Santa Catarina, Centro de Comunicação e Expressão. Disponível em : 
<http://www.bu.ufsc.br/teses/PLLG0225-D.pdf>. 
SCLIAR-CABRAL, Leonor. Sistema Scliar de alfabetização: fundamentos. Florianópolis: 
Lili, 2013. 
SOARES, Magda; GOMES BATISTA, Antônio Augusto. Alfabetização e letramento: 
caderno do professor. Belo Horizonte: Ceale/FaE/UFMG, 2005. 

Bibliografia Complementar 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br. Acesso em 10 maio de 2009. 
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996). LDB diretrizes e bases 
da educação nacional: Lei n.9.394, de 1996, que estabelece as diretrizes. 2ª ed. Brasília: 
Câmara dos Deputados, Centro de Documentação e Informação, 2001. 
CAPOVILLA, Alessandra G. S.; CAPOVILLA, Fernando C. Alfabetização: Método Fônico. 
São Paulo: Memnon, 2007. 
SALVARO, Talita Daniel. De geração em geração e o lápis na mão: o processo de 
revitalização da língua kaingáng na educação escolar indígena/Terra Indígena Xapecó - SC. 
Florianópolis, 2009. 170 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, 
Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Programa de Pós-Graduação em História 
Disponível em: http://www.tede.ufsc.br/teses/PHST0353-D.pdf. 

Filme: A história da palavra - O nascimento da escrita.  

  

 Disciplina: Estágio I (Laklãnõ-Xokleng) 

Código: MENXXXX (Antigo código: MEN8501) 

Fase: 5ª 

Carga Horária (Hora-aula): 108 

Ementa 

Reflexões e debates sobre legislação, cotidiano e currículo escolar indígena. Observação da 
prática docente nas escolas indígenas de EF. Planejamento e projetos de ensino nos anos finais 
do Ensino Fundamental. Análise e elaboração de materiais didáticos específicos e 
diferenciados. 
  

Bibliografia Básica  
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BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica. Resolução nº 5, de 
22 de junho de 2012. Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 
Indígena na Educação Básica. Diário Oficial da União, Brasília, 25 de junho de 2012, Seção 
1, p. 7. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option= 
com_docman&view=download&alias=11074-rceb005-12-pdf&category_slug=junho-2012-
pdf&Itemid=30192>. 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno. Resolução nº 1, de 7 de janeiro 
de 2015. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores Indígenas 
em cursos de Educação Superior e de Ensino Médio e dá outras providências. Diário Oficial 
da União, Brasília, de 08 de janeiro de 2015, Seção 1, p. 11-12. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16870-
res-cne-cp-001-07012015&category_slug=janeiro-2015-pdf&Itemid=30192>. 
PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática? 
11ª ed. São Paulo: Cortez, 2012. 

Bibliografia Complementar 

ALMEIDA, Maria Isabel de; PIMENTA, Selma Garrido (Org.). Estágios supervisionados 
na formação docente: educação básica e educação de jovens e adultos. São Paulo: Cortez, 
2014. 
ALMEIDA, Walderes Coctá Priprá de. O Mõg como instrumento pedagógico na educação 
escolar indígena: uma experiência Laklãnõ Xokleng. Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC). Licenciatura Intercultural Indígena-UFSC. Florianópolis, 2015. Disponível em: 
https://licenciaturaindigena.ufsc.br/xokleng/ 
BENITES, Sandra. Nhe’ẽ, reko porã rã: nhemboea oexakarẽ Fundamento da pessoa guarani, 
nosso bem-estar futuro (educação tradicional): o olhar distorcido da escola. Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC). Licenciatura Intercultural Indígena-UFSC. Florianópolis, 2015. 
Disponível em: https://licenciaturaindigena.ufsc.br/files/2015/07/Sandra-Benites_TCC.pdf 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica. Resolução nº 3, de 
10 de novembro de 1999. Fixa Diretrizes Nacionais para o funcionamento das escolas 
indígenas e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 17 de novembro de 
1999. Seção 1, p. 19. Republicada em 14 de dezembro de 1999, Seção 1, p. 58. Disponível 
em:<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rceb03_99.pdf>. 
CIPRIANO, Valmir. Reflexões sobre práticas de ensino bilíngue kaingang e português na 
Terra Indígena Inhacorá. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Licenciatura 
Intercultural Indígena-UFSC. Florianópolis, 2020. 
https://licenciaturaindigena.ufsc.br/kaingang-2016-2020/ 

 
 

Disciplina: Língua Laklãnõ-Xokleng III 

Código: HSTXXXX (Antigo código: HST8312) 
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Fase: 5ª 

Carga Horária (Hora-aula): 72 

Ementa 

Estudo da política linguística, das influências da Língua Laklãnõ-Xokleng sobre a Língua 
Português-Brasileira e as estratégias para a sua manutenção e revitalização. 

Bibliografia Básica  

AFONSO, Maria Aparecida Valentim. Políticas linguísticas para os povos indígenas no 
Brasil. João Pessoa: UFPB, 2014. 
GAKRAN, Nanblá. Elementos Fundamentais para uma Gramática da Língua Laklãnõ, 

GAKRAN, Nanblá. História do Início da Educação (Décadas de 1930 a 1990) e da 
Morfologia da Língua Junto ao Povo Xokleng/Laklãnõ. In: KEIM, Ernesto Jacob; GAKRAN, 
Nanblá; COSTA, Carlos Odilon da; VIEIRA, Gleison; SANTOS, Raul Fernando dos (Orgs.) 
Educação na Diversidade Étnica: educação escolar indígena no contexto pós e anticolonial. 
Curitiba: Ed. CRV, p.69-86, 2014. 
  

Bibliografia Complementar 

BAGNO, Marcos.  Preconceito 148inguístico: o que é, como se faz. 49ª ed. São Paulo: 
Loyola, 2007. 
CARMELLO, Patrícia Regina. Escolarização indígena, cultura e educação. Educação, 
Sociedade & Culturas, nº 41, p. 109-125, 2014. 
CUNHA, Rodrigo Bastos. Políticas de línguas e educação escolar indígena no Brasil. 
2008. 
D’ANGELIS, Wilmar R; CUNHA, Carla Maria; RODRIGUES, Aryon Dall’Igna. 
Bibliografia das línguas Macro-Jê. Campinas: UNICAMP, 2002. 
MAHER, Terezinha de Jesus Machado. Políticas linguísticas e políticas de identidade: 
currículo e representações de professores indígenas na Amazônia ocidental brasileira. 
Campinas: UNICAMP, 2010. 
MONSERRAT, Ruth. Política e planejamento linguístico nas sociedades indígenas do Brasil 
hoje: o espaço e o futuro das línguas indígenas. In: GRUPIONI, Luís D. B. (org.). Formação 
de Professores Indígenas: repensando trajetórias. Brasília: MEC/SECAD, p. 131-153, 2006. 
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Disciplina: Controle e Monitoramento de Terras Indígenas 

Código: ANTXXXX (Antigo código: ANT8510) 

Fase: 5ª 
Terminalidade: Ciências Humanas, Ciências Sociais e Aplicadas: Filosofia, Geografia, 
História e Sociologia 

Carga Horária (Hora-aula): 72 

Ementa 

Análise da paisagem e do espaço geográfico como habitat dos povos e seus desdobramentos 
referentes à estrutura fundiária brasileira, ao acesso e controle dos territórios indígenas e ao 
uso sustentável de recursos naturais. Terra, território e territorialidade. Gestão territorial e 
ambiental de terras indígenas. 
  

Bibliografia Básica  

ALMEIDA, Carina Santos de. Tempo, Memória e Narrativa Kaingang no Oeste 
Catarinense: A Tradição Kaingang e a Proteção Tutelar no Contexto da Transformação da 
Paisagem na Terra Indígena Xapecó. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em 
História, UFSC. Florianópolis, 2015. 
GUIMARÃES, Verônica Maria Bezerra.  Política nacional de gestão territorial e ambiental 
de terras indígenas (PNGATI): a busca pela autonomia ambiental e territorial das terras 
indígenas no Brasil. Revista Direito Ambiental e Sociedade, v. 4, n. 1, 2014 (p. 157-177). 
Disponível em: http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/direitoambiental/article/view/3689 
LITTLE, Paul E. Gestão Territorial em Terras Indígenas: Definição de conceitos e 
proposta de diretrizes. Rio Branco: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais –SEMA-AC; Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas –SEPI-AC; Agência da 
GTZ no Brasil (GTZ), 2006. Disponível em: http://www.kaninde.org.br/wp-
content/uploads/2015/11/gestao_territorial_em_terras_indagenas_1333841653_1334544840
.pdf. 

Bibliografia Complementar 
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CRUZ, Takumã Machado Scarponi. Etnoecologia de Paisagens na Terra Indígena Ibirama 
Laklãnõ, Santa Catarina, Brasil. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em 
Ecologia, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014. 
GALLOIS, D. T. Terra Indígena Wajãpi: da demarcação às experiências de gestão 
territorial. São Paulo: IEPÉ, 2011. 
GRUPIONI, Luís D. Benzi; KAHN, Marina. (Orgs.). Gestão territorial e ambiental em 
terras indígenas na Amazônia brasileira: os percursos da Rede de Cooperação Alternativa. 
São Paulo: Iepé, 2013.  
LADEIRA, Maria Inês e MATTA, Priscila (Org). Terras Guarani no litoral: as matas que 
foram reveladas aos nossos antigos avós. Ka’agüy oreramói kuéryojou rive vaekue y. São 
Paulo: Centro de Trabalho Indigenista, 2004. 
TOMMASINO, Kimiye. A ecologia dos Kaingang da bacia do rio Tibagi. In Moacyr E. et al. 
(Edit.). A Bacia do Rio Tibagi. Londrina, PR: M.E. Medri, 2002. p. 81-100. 

  

Disciplina: Saberes Tradicionais no Bioma Mata Atlântica 

Código: ECZXXXX (Antigo código: ECZ8510) 

Fase: 5ª 
Terminalidade: Ciências Humanas, Ciências Sociais e Aplicadas: Filosofia, Geografia, 
História e Sociologia 

Carga Horária (Hora-aula): 72 

Ementa 

Estudos sobre: o conhecimento ecológico local e o conhecimento ecológico tradicional; 
etnobiologia e suas ramificações; saberes e práticas à luz da etnoecologia; populações 
tradicionais no Brasil; variedades socioculturais com destaque à biodiversidade ao sul do 
Bioma Mata Atlântica e aos manejos indígenas para a sua preservação; legislação sobre 
acesso ao conhecimento tradicional associado à biodiversidade; saberes tradicionais 
indígenas no Bioma Mata Atlântica; do papel da floresta na conservação da biodiversidade e 
análise do seu uso racional baseado num desenvolvimento florestal sustentável. 
  

Bibliografia Básica  
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BACKES, Paulo; IRGANG, Bruno. Mata Atlântica: as árvores e a paisagem. Porto Alegre: 
Paisagem do Sul, 2004. 393p. 
SCHAFFER, Wigold Bertoldo; PROCHNOW, Miriam (Org.). A Mata Atlântica e você: 
como preservar, recuperar e se beneficiar da mais ameaçada floresta brasileira. Brasília, DF: 
APREMAVI, 2002. 156 p. ISBN 8588733013. 
LINO, Clayton F.; DIAS, Heloisa; Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica (Brasil). Águas e florestas da Mata Atlântica: por uma gestão integrada. São 
Paulo: Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, 2004. 132p. (Cadernos 
da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica: Série Políticas Públicas; 27). 

Bibliografia Complementar 
  

CRUZ, Takumã Machado Scarponi. Etnoecologia de paisagens na terra indígena Ibirama 
Laklãnõ, Santa Catarina, Brasil, 2014. Dissertação (Mestrado em Ecologia) - Programa de 
Pós-Graduação em Ecologia, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014. 
HAVERROTH, Moacir. Etnobotânica, uso e classificaçao dos vegetais pelos kaingang 
Terra Indigena Xapecó. Recife: NUPEEA, 2007. 103 p. (Série Estudos e Debates 3). 
HEINEBERG, Marian Ruth. Conhecimento e uso das plantas pelos Xokleng na TI 
Ibirama-Laklãnõ, Santa Catarina, 2014. Dissertação (Mestrado em Biologia de Fungos, 
Algas e Plantas) - Programa de Pós-Graduação em Biologia de Fungos, Algas e Plantas, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014. 
OLIVEIRA, Diogo de. Arandu Nhembo'ea: cosmologia, agricultura e xamanismo entre os 
Guarani-Chiripá no litoral de Santa Catarina. Florianópolis, 2011. Dissertação (Mestrado em 
Antropologia Social) - Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2011. 
ROSA, Marcos Reis. Áreas prioritárias para a conservação, uso sustentável e repartição 
de benefícios da biodiversidade brasileira: atualização Portaria MMA nº 09, de 23 de 
Janeiro de 2007, v. II. Brasília, DF: MMA, 2007. 1 mapa (8 folhas); 70x100.  

 

Disciplina: Artes I 

Código: ANTXXXX (Antigo código: ANT8520) 

Fase: 5ª 
Terminalidade: Linguagens e suas Tecnologias: Artes, Educação Física, Língua Indígena e 
Língua Portuguesa  

Carga Horária (Hora-aula): 72 

Ementa 
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Arte e culturas indígenas. Conceitos de estética, sinestesia, objeto artístico, processo artístico, 
representação e agência, arte e/ou artefato, inovação e/ou tradição. Materiais, técnicas e 
estilos. 

Bibliografia Básica  

GALLOIS, Dominique. Patrimônio Cultural Imaterial e Povos Indígenas. São Paulo: 
Iepé, 2006. Disponível em: http://www.institutoiepe.org.br/infoteca/livros/70.html. Acesso 
em 10 out 2019. 
LAGROU, Elsje Maria. Arte indígena no Brasil: agência, alteridade e relação. Belo 
Horizonte: Editora Com Arte, 2009. 
VIDAL, Lux e LOPES DA SILVA, Aracy. Antropologia estética: enfoques teóricos e 
contribuições metodológicas. In: VIDAL, Lux (Org.). Grafismo Indígena. São Paulo: Studio 
Nobel: FAPESP/EDUSP, 1992.  

Bibliografia Complementar 

FONSECA, Jidean Raphael. O conhecimento dos sábios sobre a cerâmica na Terra 
Indígena Xokleng/Laklãnõ. TCC - UFSC, Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da 
Mata Atlântica. Florianópolis, 2015. 
PRIPRÁ, Simeão Kundagn. Arte Xokleng: relação social e uso do Vyje do e do Kul tõ vã 
Zé. TCC - UFSC, Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica. Florianópolis, 
2015. 
OLIVEIRA, Juliana Teresinha de e FERNANDES, Marcos Roberto. O artesanato 
Kaingang na Terra Indígena Xapecó. TCC - UFSC, Licenciatura Intercultural Indígena do 
Sul da Mata Atlântica. Florianópolis, 2015. 
SILVA, Alexandrina da. O grafismo e significados do artesanato da Comunidade Guarani 
da Linha Gengibre (desenhos na cestaria). TCC - UFSC, Licenciatura Intercultural Indígena 
do Sul da Mata Atlântica. Florianópolis, 2015. 
 
TIMÓTEO, Gennis Martins. Kunhangue arandu rekó, ta´ánga re a´egui nhembopara: 
sabedoria dos ciclos de vida das mulheres guarani em pinturas e palavras. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica) – Centro 
de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 
2020. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/204678 

 

Disciplina: Literatura I  

Código: ANTXXXX (Antigo código: ANT8521) 

Fase: 5ª 
Terminalidade: Linguagens e suas Tecnologias: Artes, Educação Física, Língua Indígena e 
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Língua Portuguesa  

Carga Horária (Hora-aula): 72 

Ementa 

Introdução ao campo da literatura indígena. Processos de tradução e autoria em literaturas 
indígenas. Distintas modalidades de expressar e performar artes verbais e práticas literárias 
indígenas. Análise e interpretação de diferentes textos literários e suportes narrativos (voz, 
corpo, escrita e mídias digitais). 

Bibliografia Básica  

GRAÚNA, Graça. Literatura indígena no Brasil contemporâneo e outras questões em aberto. 
Educação & Linguagem, v. 15, n. 25, p. 266-276, jan. 2012. 
FRANCHETTO, Bruna. “As artes da palavra.” Cadernos de Educação Escolar Indígena 1 
(1): 19-51, 2003. Disponível em: 
https://ailla.utexas.org/sites/default/files/documents/franchetto.pdf 
MUNDURUKU, Daniel. Antologia de contos indígenas de ensinamento: tempo de 
histórias. 2ª ed. São Paulo: Salamandra, 2006. 
  

Bibliografia Complementar 

ANDRELLO, Geraldo. “Fala, objetos e corpos: autores indígenas no Alto Rio Negro”. 
Revista Brasileira de Ciências Sociais 25 (73): 5-26, 2010. 
GRAÚNA, Graça. Educação, literatura e direitos humanos: visões indígenas da lei 11.645/08. 
Educação & Linguagem, São Bernardo do Campo, v. 14, n. 23/24, p. 231-260, jan. 2011. 
KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. A queda do céu: palavras de um xamã yanomami. 
Tradução de B. Perrone-Moisés. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. 
MUNDURUKU, Daniel. Meu avô Apolinário: um mergulho no rio da (minha) memória. 
São Paulo: Studio Nobel, 2006. 
TETTAMANZY, Ana Lúcia Liberato; RIVOIRE, Luciene. “Vontade de beleza e ritual nas 
artes verbais ameríndias”. Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea 56, 2019 

  

  

6ª FASE 

Disciplina:  Projetos de Ensino, Pesquisa e Ação III 
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Código: HSTXXXX (Antigo código: HST8316) 

Fase: 6ª 

Carga Horária (Hora-aula): 108 (PCC 54h/a) 

Ementa 

Estudos e oficinas de projetos integrados ou individuais de pesquisa e ação pedagógica em 
sua diversidade sociocultural, em articulação temática com núcleos e laboratórios de pesquisa 
da UFSC, escolas e comunidades indígenas. A disciplina trata das metodologias de pesquisa, 
ensino e de extensão, articulando os conteúdos estudados no tempo universidade e 
desenvolvidos no tempo comunidade. Este semestre abordará o uso de recursos audiovisuais 
e formas de realização e apresentação de pesquisa, familiarizando os/as alunos/as com as 
etapas de construção de seus trabalhos de conclusão de curso.  

Bibliografia Básica  

LAVILLE, Christian. A construção do saber: manual de metodologia da pesquisa em 
Ciências Humanas. Porto Alegre: Artes Médicas Sul: Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999.  
SANTOS, Antônio Raimundo dos. Metodologia científica: a construção do conhecimento. 
7ª ed., rev. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007. 

THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Cortez, 2000. 

Bibliografia Complementar 

ANGROSINO, Michael V. Etnografia e observação participante. Porto Alegre: Bookman, 
2009. 138 p. (Coleção pesquisa qualitativa).  
COHN, Clarice. Educação escolar indígena: para uma discussão de cultura, criança e 
cidadania ativa. In. Perspectiva, Vol. 23, n. 2, 2005, pp. 483-515. 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 25ª ed. 
São Paulo: Paz & Terra, 1996. 

TCCs da LII/UFSC, 2015. Disponíveis em: https://licenciaturaindigena.ufsc.br. 
THIOLLENT, Michel. Crítica metodológica, investigação social e enquete operária. 4ª 
ed. São Paulo: Polis, 1985. 270 p. 

 

Disciplina: Audiovisual I 

Código: ARTXXXX (Antigo código: HST8701) 
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Fase: 6ª 

Carga Horária (Hora-aula): 72 (PCC 36h/a, EXT 36h/a) 

Ementa 

Estudo sobre a cinematografia brasileira com ênfase na produção audiovisual indígena. 
Desenvolvimento de métodos de realização centrados na tradição oral e na observação do 
tempo vivido. Compreensão do cinema como veículo de reflexão sobre as conexões entre a 
memória e os desafios presentes, bem como ferramenta de ensino e produção de 
conhecimento. Introdução à realização audiovisual e instrumentalização técnica nas áreas da 
imagem, som, montagem e finalização. A disciplina estimula a capacitação e a autonomia dos 
discentes no planejamento de pautas, argumentos e narrativas audiovisuais, alicerçadas em 
atividades de ensino, pesquisa e extensão que serão realizadas na universidade e nas 
comunidades dos alunos indígenas, ampliando a reflexão e a prática audiovisual de forma 
coletiva para além da sala de aula 
 

Bibliografia Básica  

CAETANO, Daniel (Org.). Serras da desordem. Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2008. 
Disponível em: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4693537/mod_resource/content/2/Serras%20d 
a%20Desordem%20%28Daniel%20Caetano%2C%202008%29.pdf 
 
CARELLI, Vincent et al. Vídeo nas Aldeias: biblioteca e catálogo. Disponível em: 
http://videonasaldeias.org.br/2009/index.php 
 
TERENA, Naine; DELGADO, Paulo (org). Povos Indígenas no Brasil: perspectivas no 
fortalecimento de lutas e combate ao preconceito por meio do audiovisual. Curitiba: 
Brazil Publishing, 2018. Disponível em: 
https://ufmt.br/povosdobrasil/images/Povos_Indigenas_no_Brasil.pdf 

Bibliografia Complementar 

ARAÚJO, Ana Carvalho et. al. (Org.). Cineastas indígenas, um outro olhar: guia para 
professores e alunos. Olinda: Vídeo nas Aldeias, 2011. 

BERNARDET, Jean-Claude. O que é Cinema? São Paulo: Brasiliense, 1980. 
LEONE, Eduardo; Mourão, Maria Dora. Cinema e montagem. São Paulo: Ática, 1987. 
CAMPOS, Flavio de. Roteiro de cinema e televisão: a arte e a técnica de imaginar, perceber 
e narrar uma história. 2ª ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009. 
NICHOLS, Bill. Introdução ao documentário. Campinas: Papirus, 2005. 

  



 

156 
 

  Disciplina: Estágio II (Turma Guarani) 

Código: MENXXXX (Antigo código: MEN8601) 

Fase: 6ª 

Carga Horária (Hora-aula): 144 

Ementa 

Planejamento e projetos de ensino nos anos finais do Ensino Fundamental. Prática docente 
supervisionada nas escolas indígenas de Ensino Fundamental. Elaboração e aproveitamento 
de materiais didáticos específicos e diferenciados na prática do estágio. Reflexão e debate 
sobre a prática docente. Elaboração de produção textual sobre o estágio.  
  

Bibliografia Básica  

LIMULJA, Hanna Cibele Lins Rocha. Uma etnografia da escola indígena Fen'Nó à luz da 
noção de corpo e das experiências das crianças kaingang e guarani. Dissertação 
(Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, 75 Programa de Pós-graduação em 
Antropologia Social, 2007. 
VIEIRA, Ismenia de Fátima. Educação escolar indígena: as vozes Guarani sobre a escola 
na aldeia. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de 
Pós-Graduação em Educação. Florianópolis, 2006. 
WEBER, Cátia. Tornar-e professor Xokleng/Laklãnõ: escolarização, ensino superior e 
identidade étnica. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Santa Catarina, Programa 
de Pós-Graduação em Educação. Florianópolis, 2007. 

Bibliografia Complementar 
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ALMEIDA, Walderes Coctá Priprá de. O Mõg como instrumento pedagógico na educação 
escolar indígena: uma experiência Laklãnõ Xokleng. Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC). Licenciatura Intercultural Indígena-UFSC. Florianópolis, 2015. Disponível em: 
https://licenciaturaindigena.ufsc.br/xokleng/ 
BENITE, Sandra. Nhe’ẽ, reko porã rã: nhemboea oexakarẽ. Fundamento da pessoa guarani, 
nosso bem-estar futuro (educação tradicional): o olhar distorcido da escola. Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC). Licenciatura Intercultural Indígena-UFSC. Florianópolis, 2015. 
Disponível em: https://licenciaturaindigena.ufsc.br/xokleng/ 
DARELLA, Maria Dorothea Post et all. (org.). Tape mbaraete anhetengua: Fortalecendo o 
caminho verdadeiro. Florianópolis: UFSC | SED/SC | SECADI-MEC [s.n.], 2018. Disponível 
em: https://saberesindigenas.ufsc.br/livros/ 
PIMENTA, Selma G.; CAMPOS, Edson Nascimento. Saberes pedagógicos e atividade 
docente. 5ª ed. São Paulo: Cortez, 2007. 
TASSINARI, Antonella Maria Imperatriz. Concepções indígenas de infância no Brasil. 
Tellus, ano 7, n. 13, p. 11-25, out. 2007.  

  
 

 Disciplina: Língua Guarani IV 

Código: HSTXXXX (Antigo código: HST8410) 

Fase: 6ª 

Carga Horária (Hora-aula): 72 

Ementa 

Estudos sobre alfabetização em contexto bilíngue e utilização da língua Guarani escrita para 
a elaboração de livros didáticos para as escolas nas terras indígenas. 
  

Bibliografia Básica  

ALDEIA Tekoa Marangatu. Mbya kuery ha’egui yvyrupa. A natureza e os Guarani. 
Florianópolis: EPAGRI; Imaruí, SC: Escola Indígena de Ensino Fundamental Tekoa 
Marangatu, 2014. 
CNFCP/PRÓ-ÍNDIO/UERJ. Maino’ῖ rapé. O caminho da sabedoria. Rio de Janeiro, 2009. 
SOARES, Magda; GOMES BATISTA, Antônio Augusto. Alfabetização e letramento: 
caderno do professor. Belo Horizonte: Ceale/FaE/UFMG, 2005.  

Bibliografia Complementar 
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CTI/SP. Guata Porã | Belo Caminhar. Brasília: São Paulo: IPHAN: CTI, 2015. 
FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. São Paulo: 
Autores Associados, 1989. 
LADEIRA, Maria Elisa. De bilhetes e diários: oralidade e escrita entre os Timbira. In: LOPES 
DA SILVA, Aracy; FERREIRA, Mariana (orgs.) Antropologia, História e Educação. São 
Paulo: MARI/FAPESP/Global Editora, 2001. 
SANTOS, Silvio Coelho dos. Educação e sociedades tribais. Porto Alegre: Movimento, 
1975. 
SILVA, Marco Antonio Oliveira da; ANTUNES, Elizete. Kyringue’i onhembo’e ãvã. 
Cartilha de alfabetização guarani. Florianópolis: MPT; ASA, 2013. 

  
 

Disciplina: Estágio II (Turma Kaingang) 

Código: MENXXXX (Antigo código: MEN8601) 

Fase: 6ª 

Carga Horária (Hora-aula): 144 

Ementa 

Planejamento e projetos de ensino nos anos finais do Ensino Fundamental. Prática docente 
supervisionada nas escolas indígenas de Ensino Fundamental. Elaboração e aproveitamento 
de materiais didáticos específicos e diferenciados na prática do estágio. Reflexão e debate 
sobre a prática docente. Elaboração de produção textual sobre o estágio.  
  

Bibliografia Básica  

LIMULJA, Hanna Cibele Lins Rocha. Uma etnografia da escola indígena Fen'Nó à luz da 
noção de corpo e das experiências das crianças kaingang e guarani. Dissertação 
(Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, 75 Programa de Pós-graduação em 
Antropologia Social, 2007. 
VIEIRA, Ismenia de Fátima. Educação escolar indígena: as vozes Guarani sobre a escola 
na aldeia. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de 
Pós-Graduação em Educação. Florianópolis, 2006. 
WEBER, Cátia. Tornar-se professor Xokleng/Laklãnõ: escolarização, ensino superior e 
identidade étnica. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Santa Catarina, Programa 
de Pós-Graduação em Educação. Florianópolis, 2007. 

Bibliografia Complementar 



 

159 
 

ALMEIDA, Walderes Coctá Priprá de. O Mõg como instrumento pedagógico na educação 
escolar indígena: uma experiência Laklãnõ Xokleng. Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC). Licenciatura Intercultural Indígena-UFSC. Florianópolis, 2015. Disponível em: 
https://licenciaturaindigena.ufsc.br/xokleng/ 
BENITES, Sandra. Nhe’ẽ, reko porã rã: nhemboea oexakarẽ Fundamento da pessoa guarani, 
nosso bem-estar futuro (educação tradicional): o olhar distorcido da escola. Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC). Licenciatura Intercultural Indígena-UFSC. Florianópolis, 2015. 
Disponível em: https://licenciaturaindigena.ufsc.br/files/2015/07/Sandra-Benites_TCC.pdf 
DARELLA, Maria Dorothea Post et all. (org.). Tape mbaraete anhetengua: Fortalecendo o 
caminho verdadeiro. Florianópolis: UFSC | SED/SC | SECADI-MEC [s.n.], 2018. Disponível 
em: https://saberesindigenas.ufsc.br/livros/ 
PIMENTA, Selma G.; CAMPOS, Edson Nascimento. Saberes pedagógicos e atividade 
docente. 5ª ed. São Paulo: Cortez, 2007. 
TASSINARI, Antonella Maria Imperatriz. Concepções indígenas de infância no Brasil. 
Tellus, ano 7, n. 13, p. 11-25, out. 2007.  

  

  

Disciplina: Língua Kaingang IV 

Código: HSTXXXX (Antigo código: HST8411) 

Fase: 6ª 

Carga Horária (Hora-aula): 72 

Ementa 

Estudos sobre alfabetização em contexto bilíngue e utilização da língua Kaingang escrita para 
a elaboração de livros didáticos para as escolas nas terras indígenas. 
  

Bibliografia Básica  
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CRESPO, Benjamin Perokag. Vẽnhvĩ régre ki vẽnhkajrãnrãn ẽg Escola Estadual 
Indígena de Ensino Fundamental Davi Rỹgjo Fernandes: vẽjykre tỹ pedagógico han ja 
kar ũ tỹ mĩ kãmũ ja fag kar ag vẽme ta instituição tag tu. O Ensino Bilíngue na Escola Estadual 
Indígena de Ensino Fundamental Davi Rỹgjo Fernandes: concepções pedagógicas e 
trajetórias de formação docente ao longo da história da instituição. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica) – Centro de Filosofia e 
Ciências Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015. Disponível 
em: https://licenciaturaindigena.ufsc.br/files/2015/04/Benjamin-Crespo.pdf. 
FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. São Paulo: 
Autores Associados, 1989. 
ROSA, Arão da. Gĩr kãsir mré ẽg vĩ tỹ rãnhrãj ge ẽmã tỹ Guarita ki. A língua Kaingang 
na educação infantil da Escola Gomercindo Jẽtẽ Tenh Ribeiro da Terra Indígena Guarita. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata 
Atlântica) – Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis, 2015. Disponível em: 
http://licenciaturaindigena.paginas.ufsc.br/files/2015/04/Arao-da-Rosa.pdf. 

Bibliografia Complementar 

GUEROLA, Carlos Maroto. 'Se nós não fosse guerreiro nós não existia mais aqui': ensino-
aprendizagem de línguas para fortalecimento da luta Guarani, Kaingang e Laklãnõ-Xokleng. 
2017. 442 p. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de 
Comunicação e Expressão, Programa de Pós-Graduação em Linguística, Florianópolis, 2017. 
Disponível em: <http://www.bu.ufsc.br/teses/PLLG0674-T.pdf> 
LADEIRA, Maria Elisa. De bilhetes e diários: oralidade e escrita entre os Timbira. In: LOPES 
DA SILVA, Aracy; FERREIRA, Mariana (orgs.) Antropologia, História e Educação. São 
Paulo: MARI/FAPESP/Global Editora, 2001. 
NASCIMENTO, Silvia Helena Lovato do; MIOTO, Carlos. Aspectos morfológicos e 
sintáticos e marcação de caso da língua kaingang. 1995. Viii, 87 F. Dissertação (Mestrado) 
- Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Comunicação e Expressão. Disponível 
em: &lt;http://www.bu.ufsc.br/teses/PLLG0140-D.pdf&gt; 
SANTOS, Silvio Coelho dos. Educação e sociedades tribais. Porto Alegre: Movimento, 
1975. 
WIESEMANN, Úrsula. Dicionário bilíngue: kaingang-português. 1ª ed. Curitiba: Ed. 
Evangélica Esperança, 2002. 175 p. ISBN 8586249610.  

  
 

Disciplina: Estágio II (Turma Xokleng) 

Código: MENXXXX (Antigo código: MEN8601) 

Fase: 6ª 
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Carga Horária (Hora-aula): 144 

Ementa 

Planejamento e projetos de ensino nos anos finais do Ensino Fundamental. Prática docente 
supervisionada nas escolas indígenas de Ensino Fundamental. Elaboração e aproveitamento 
de materiais didáticos específicos e diferenciados na prática do estágio. Reflexão e debate 
sobre a prática docente. Elaboração de produção textual sobre o estágio.  

Bibliografia Básica  

LIMULJA, Hanna Cibele Lins Rocha. Uma etnografia da escola indígena Fen'Nó à luz da 
noção de corpo e das experiências das crianças kaingang e guarani. Dissertação 
(Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, 75 Programa de Pós-graduação em 
Antropologia Social, 2007. 
VIEIRA, Ismenia de Fátima. Educação escolar indígena: as vozes Guarani sobre a escola 
na aldeia. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de 
Pós-Graduação em Educação. Florianópolis, 2006. 
WEBER, Cátia. Tornar-e professor Xokleng/Laklãnõ: escolarização, ensino superior e 
identidade étnica. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Santa Catarina, Programa 
de Pós-Graduação em Educação. Florianópolis, 2007. 

Bibliografia Complementar 

ALMEIDA, Walderes Coctá Priprá de. O Mõg como instrumento pedagógico na educação 
escolar indígena: uma experiência Laklãnõ Xokleng. Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC). Licenciatura Intercultural Indígena-UFSC. Florianópolis, 2015. Disponível em: 
https://licenciaturaindigena.ufsc.br/xokleng/ 
BENITE, Sandra. Nhe’ẽ, reko porã rã: nhemboea oexakarẽ Fundamento da pessoa guarani, 
nosso bem-estar futuro (educação tradicional): o olhar distorcido da escola. Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC). Licenciatura Intercultural Indígena-UFSC. Florianópolis, 2015. 
Disponível em: https://licenciaturaindigena.ufsc.br/xokleng/ 
DARELLA, Maria Dorothea Post et all. (org.). Tape mbaraete anhetengua: Fortalecendo o 
caminho verdadeiro. Florianópolis: UFSC | SED/SC | SECADI-MEC [s.n.], 2018. Disponível 
em: https://saberesindigenas.ufsc.br/livros/ 
PIMENTA, Selma G.; CAMPOS, Edson Nascimento. Saberes pedagógicos e atividade 
docente. 5ª ed. São Paulo: Cortez, 2007. 
TASSINARI, Antonella Maria Imperatriz. Concepções indígenas de infância no Brasil. 
Tellus, ano 7, n. 13, p. 11-25, out. 2007.  

  

Disciplina: Língua Laklãnõ-Xokleng IV 
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Código: HSTXXXX (Antigo código: HST8412) 

Fase: 6ª 

Carga Horária (Hora-aula): 72 

Ementa 

Estudos sobre alfabetização em contexto bilíngue e utilização da língua escrita Laklãnõ-
Xokleng para a elaboração de livros didáticos para as escolas nas terras indígenas.  

Bibliografia Básica  

CRIRI NETO, Aristides Faustino. Alfabetização na lingua laklãnõ/xokleng na Escola 
Indígena de Educação Básica Laklãnõ. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura 
Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica) – Centro de Filosofia e Ciências Humanas, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015. Disponível em: 
http://licenciaturaindigena.paginas.ufsc.br/files/2015/04/Aristides-Faustino-Neto.pdf. 
Acesso em: 2 out. 2019. 
GUEROLA, Carlos Maroto. 'Se nós não fosse guerreiro nós não existia mais aqui': ensino-
aprendizagem de línguas para fortalecimento da luta Guarani, Kaingang e Laklãnõ-Xokleng. 
2017. 442 p. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de 
Comunicação e Expressão, Programa de Pós-Graduação em Linguística, Florianópolis, 2017. 
Disponível em: <http://www.bu.ufsc.br/teses/PLLG0674-T.pdf> 
POPÓ, Keli Regina Caxias. Ẽn bág tõ EIEB Laklãnõ ki vañhvẽ tõ xokleng ki óg ze 
pópalag ge Jô. O ensino da língua xokleng no contexto escolar da EIEB Laklãnõ. Trabalho 
de Conclusão de Curso (Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica) – 
Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, 2015. Disponível em: 
http://licenciaturaindigena.paginas.ufsc.br/files/2015/04/Keli-Caxias.pdf. Acesso em: 2 out. 
2019.  

Bibliografia Complementar 
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FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. São Paulo: 
Autores Associados, 1989. 
GAKRAN, Nanblá. Elementos fundamentais para uma gramática da língua Laklãnõ. 
2015. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Linguística, Universidade de 
Brasília. Brasília, 2015. 
LADEIRA, Maria Elisa. De bilhetes e diários: oralidade e escrita entre os Timbira. In: LOPES 
DA SILVA, Aracy; FERREIRA, Mariana (orgs.) Antropologia, História e Educação. São 
Paulo: MARI/FAPESP/Global Editora, 2001. 
SANTOS, Silvio Coelho dos. Educação e sociedades tribais. Porto Alegre: Movimento, 
1975. 
LOPES DA SILVA, Aracy; FERREIRA, Mariana (orgs.) Antropologia, História e 
Educação. São Paulo: MARI/FAPESP/Global Editora, 2001. 

 

 
 Disciplina: Saúde Indígena 

Código: ANTXXXX (Antigo código: ANT8610) 

Fase: 6ª  
Terminalidade: Ciências Humanas, Ciências Sociais e Aplicadas: Filosofia, Geografia, 
História e Sociologia 

Carga Horária (Hora-aula): 72 

Ementa 

Estudo sobre saúde, conhecimentos e práticas tradicionais de prevenção e cura de doenças, a 
relação dialógica com a legislação e a estrutura das políticas públicas de sua gestão. 

Bibliografia Básica  

CRUZ, Hévila Peres da. Os caminhos da cura: uma etnografia de itinerários terapêuticos e 
da prestação de serviços de saúde entre os índios krahó do estado do Tocantins. Dissertação 
(Mestrado) -Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Filosofia e Ciências 
Humanas, Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social. Florianópolis, 2002. 
LANGDON, Esther Jean. Saberes Biomédicos e Saberes Indígenas: Um Desafio para a 
Política de Saúde Indígena. Revista de Divulgação Cultural, Blumenau, FURB, n. 64, p.76-
80, 1998. 
LANGDON, Esther Jean.  Saúde Indígena: A Lógica de Processo de Tratamento. Revista de 
Saúde em Debate, São Paulo, n. janeiro, p.12-15, 1988. 
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Bibliografia Complementar 

BRASIL. Ministério da Saúde, Fundação Nacional de Saúde. Política nacional de atenção 
à saúde dos povos indígenas. 2ª ed. Brasília, Fundação Nacional de Saúde, 2002. 
LITAIFF, A. Sistema médico guarani. Rev. Ciências Humanas, CFH/UFSC, v. 14, n. 19, p. 
107-116, 1996. 
MELLO, Flávia Cristina de. Aata tapé rupy, seguindo pela estrada: uma investigação dos 
deslocamentos territoriais de famílias mbyá-guarani no sul do Brasil, 2001. Dissertação 
(Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis, 2001. 
PACIORNIK, Moyses. O parto de cócoras: aprenda a nascer com os índios. São Paulo: 
Brasiliense, 1979. 
SCOPEL, Raquel Paiva Dias. O agente indígena de saúde Xokleng: por um mediador entre 
a comunidade indígena e o serviço de atenção diferenciada à saúde - uma abordagem da 
antropologia da saúde. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) - Programa de Pós-
Graduação em Antropologia Social, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 
2005. 

  

Disciplina: Projetos para Sustentabilidade 

Código: ECZXXXX (Antigo código: ECZ8610) 

Fase: 6ª 
Terminalidade: Ciências Humanas, Ciências Sociais e Aplicadas: Filosofia, Geografia, 
História e Sociologia 

Carga Horária (Hora-aula): 72 (EXT 36h/a) 

Ementa 

Estudos para o desenvolvimento da capacidade de análise, planejamento e avaliação de 
sistemas produtivos, a partir de conhecimentos locais/étnicos e de princípios científicos, 
envolvendo o meio ambiente e os atores sociais. A disciplina aborda o planejamento e a 
execução de ações focadas na sustentabilidade das Terras Indígenas e das Escolas 
Indígenas, alicerçadas em atividades de ensino, pesquisa e extensão  

Bibliografia Básica  
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ALTIERI, M. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável. Guaíba: 
Agropecuária, 2002. 
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Compostagem doméstica, comunitária e 
institucional de resíduos orgânicos: manual de orientação. Ministério do Meio Ambiente, 
Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo, Serviço Social do Comércio. 
Brasília, DF: MMA, 2017. Disponível em: 
http://arquivos.ambiente.sp.gov.br/municipioverdeazul/2016/07/rs6-compostagem-
manualorientacao_mma_2017-06-20.pdf. 
LEFF, Enrique. Ecologia, capital e cultura. Racionalidade ambiental, democracia 
participativa e desenvolvimento sustentável. Blumenau, SC: Editora da Furb, 2000. 

Bibliografia Complementar 

CRUZ, Takumã Machado Scarponi. Etnoecologia de paisagens na terra indígena Ibirama 
Laklãnõ, Santa Catarina, Brasil, 2014. Dissertação (Mestrado em Ecologia) - Programa de 
Pós-Graduação em Ecologia, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014. 
GEILFUS, F. Herramientas para el Desarrollo Participativo. Costa Rica: IICA, 1997. 
HAVERROTH, Moacir. Etnobotânica, uso e classificação dos vegetais pelos kaingang 
Terra Indígena Xapecó. Recife: NUPEEA, 2007. 103 p. (Série estudos e debates 3). 
HEINEBERG, Marian Ruth. Conhecimento e uso das plantas pelos Xokleng na TI 
Ibirama-Laklãnõ, Santa Catarina, 2014. Dissertação (Mestrado em Biologia de Fungos, 
Algas e Plantas) - Programa de Pós-Graduação em Biologia de Fungos, Algas e Plantas, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014. 
OLIVEIRA, Diogo de. Arandu Nhembo'ea: cosmologia, agricultura e xamanismo entre os 
Guarani-Chiripá no litoral de Santa Catarina. Florianópolis, 2011. Dissertação (Mestrado em 
Antropologia social) - Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2011.  

  
 

Disciplina: Artes II 

Código: ANTXXXX (Antigo código: ANT8620) 

Fase: 6ª 
Terminalidade: Linguagens e suas Tecnologias: Artes, Educação Física, Língua Indígena e 
Língua Portuguesa  

Carga Horária (Hora-aula): 72 

Ementa 
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Arte, práticas corporais e música indígena nos processos de ensino aprendizagem. Narrativas 
indígenas e artes plásticas, visuais, sonoras. Audiovisual indígena nos processos de ensino 
aprendizagem. Arte indígena contemporânea.  

Bibliografia Básica  

MATTOS, Amilton e IBÃ HUNI KUIN. “Transformações da música entre os huni kui. O 
Mahku: Movimento dos artistas Huni Kui” em Dominguez, Maria Eugenia (org) Anais do 
VII ENabet, Florianopolis, PPGAS, UFSC. 2015. Pp. 369-390. 
PROJETO MIRA. 2016. “Mira. Artes visuais contemporâneas dos povos indígenas.” Belo 
Horizonte: Editora da UFMG. 
http://www.letras.ufmg.br/padrao_cms/documentos/eventos/indigena/cadernoFINAL.pdf 
YAHUARCANI, Rember. 2014. “Os ríos da nossa memoria”. Mundo Amazônico, Volumen 
5, p. 197-209, 2014. https://revistas.unal.edu.co/index.php/imanimundo/article/view/45796  

Bibliografia Complementar 

PUCCI, Magda e ALMEIDA, Berenice de. 2017. Cantos da floresta. 
http://www.cantosdafloresta.com.br/ 
TAINACAN. Acervo Digital Etnográfico do Museu do Índio. 
tainacan.museudoindio.gov.br 

FUNAI. Sons Indígenas. http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/sons-indigenas 
EISBELL, Jader. “Arte indígena contemporânea e o grande mundo”. Select 39 (7): 98-103, 
2018. 
STEIN, Marilia. “A construção sonora da pessoa: uma etnografia musical entre crianças 
Mbyá-Guarani.” Em: LUCAS, Maria Elizabeth. Mixagens em campo: etnomusicologia, 
performance e diversidade musical, Porto Alegre: Marcavisual, 2013. 

  

Disciplina: Literatura II 

Código: ANTXXXX (Antigo código: ANT8621) 

Fase: 6ª 
Terminalidade: Linguagens e suas Tecnologias: Artes, Educação Física, Língua Indígena e 
Língua Portuguesa  

Carga Horária (Hora-aula): 72 

Ementa 
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Análise e interpretação da literatura brasileira, afro-brasileira e africana em língua portuguesa 
em perspectiva contemporânea. Interlocuções entre as literaturas de língua portuguesa: a 
literatura indígena, as literaturas africanas, a literatura brasileira e afro-brasileira (conceitos e 
interpretações). Apresentação da Lei 11.645 como referência no ensino básico, a questão da 
diversidade e variação linguística na literatura, análise e interpretação de diferentes textos 
literários e suportes narrativos (voz, corpo, escrita e mídias digitais). 

Bibliografia Básica  

BESSA FREIRE, J.R. Rio Babel: a história das línguas na Amazônia. Rio de Janeiro: Eduerj; 
Ed. Atlântica, 1ª ed. 2004, 

BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 1995. 
CANDIDO, Antonio. Formação da Literatura Brasileira: Momentos Decisivos. 6ª ed. Belo 
Horizonte: Itatiaia, 1981. 

Bibliografia Complementar 

ANTUNES, Arnaldo. As Coisas. Il. Rosa Moreau Antunes. São Paulo: Iluminuras, 1993. 

CANDIDO, Antonio.  Literatura e sociedade. São Paulo: Nacional, 1980. 
COUTINHO, Afrânio. Formação da Literatura Brasileira. In: COUTINHO, Afrânio.  
Conceito de Literatura Brasileira. Petrópolis: Vozes, 1981. 
FIORIN, José Luiz. As astúcias da enunciação: as categorias de pessoa, espaço e tempo. 
São Paulo: Ática, 2010. 
KLEIMAN, Angela. Oficina de leitura: teoria e prática. São Paulo: Pontes, 2004. 10ª ed. 
[1.ed.1992]. 

  
 
 
 7ª FASE 
 

 Disciplina: Projetos de Ensino, Pesquisa e Ação IV 

Código: HSTXXXX (Antigo código: HST8616) 

Fase: 7ª 

Carga Horária (Hora-aula): 108 (PCC 54h/a) 

Ementa 
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Estudos e oficinas de projetos integrados ou individuais de pesquisa e ação pedagógica em 
sua diversidade sociocultural, em articulação temática com núcleos e laboratórios de pesquisa 
da UFSC, escolas e comunidades indígenas. A disciplina trata das metodologias de pesquisa, 
ensino e de extensão, articulando os conteúdos estudados no tempo universidade e 
desenvolvidos no tempo comunidade. Este semestre acentuará a participação de anciões, 
sábios e professores indígenas como forma de subsidiar a elaboração das pesquisas dos/das 
alunos/as. Nesta disciplina ocorrerá a qualificação dos projetos de trabalho de conclusão de 
curso. 

Bibliografia Básica  

LAVILLE, Christian. A construção do saber: manual de metodologia da pesquisa em 
Ciências Humanas. Porto Alegre: Artes Médicas Sul: Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999.  
SANTOS, Antônio Raimundo dos. Metodologia científica: a construção do conhecimento. 
7ª ed., rev. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007. 

THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Cortez, 2000. 

Bibliografia Complementar 

ANGROSINO, Michael V. Etnografia e observação participante. Porto Alegre: Bookman, 
2009. 138 p. (Coleção pesquisa qualitativa). ISBN 9788536320533. 
COHN, Clarice. Educação escolar indígena: para uma discussão de cultura, criança e 
cidadania ativa. In. Perspectiva, Vol. 23, n. 2, 2005, pp. 483-515. 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 25ª ed. 
São Paulo: Paz & Terra, 1996. 

TCCs da LII/UFSC, 2015. Disponíveis em: https://licenciaturaindigena.ufsc.br. 
THIOLLENT, Michel. Crítica metodológica, investigação social e enquete operária. 4ª 
ed. São Paulo: Polis, 1985. 270 p.   

  
 

Disciplina: Audiovisual II 

Código: ARTXXXX (Antigo código: HST8816) 

Fase: 7ª 

Carga Horária (Hora-aula): 72 (PCC 36h/a, EXT 36h/a) 

Ementa 
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Apreensão do cinema como dispositivo de diálogo intercultural e criação coletiva. 
Desenvolvimento de projetos audiovisuais (documentais e/ou ficcionais) com o 
aprimoramento das técnicas de filmagem, montagem e finalização abordadas na ARTXXXX. 
Estudo das redes e exibição do cinema indígena no Brasil (e no mundo). Estas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão da disciplina serão realizadas na universidade e nas comunidades, 
visando a consolidação de repertório de referências a serem trabalhadas no Ensino 
Fundamental e Médio nas Escolas Indígenas, além da inserção das realizações em circuito 
ampliado, ocupando as redes já existentes e trazendo visibilidade e debate aos temas 
desenvolvidos nas produções audiovisuais. 

Bibliografia Básica  

BAYÃO, Luiz Gustavo. Escrevendo curtas. Rio de Janeiro: LGB Comunicação, 2002. 
GALLOIS, Dominique e CARELLI, V. 1995. "Vídeo e diálogo cultural: experiências do 
projeto Vídeo nas Aldeias". In Horizontes Antropológicos, Vol. 2. Porto Alegre, UFRGS, 
pp. 49-57. Disponível em: https://biblioteca.trabalhoindigenista.org.br/wpcontent/ 
uploads/sites/5/2018/06/VideoeDialogoCultural_HA-v1n2a05.pdf 
POVOS do Brasil - Biblioteca. Disponível em: 
https://ufmt.br/povosdobrasil/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Ite 

mid=194 

Bibliografia Complementar 

ARAÚJO, Ana Carvalho Ziller (Org.). Vídeo nas Aldeias 25 anos: 1986-2011. Olinda, PE: 
Vídeo nas Aldeias, 2011. 
ARAÚJO, Juliano. Cineastas indígenas, documentário e autoetnografia: um estudo do 
projeto vídeo nas aldeias. Bragança Paulista: Margem da Palavra, 2019. Disponível em: 
https://b410cfc4-7dab-4c3b-8ae5-
d035d50a1ca7.filesusr.com/ugd/907a66_aab3955588074af0834f451544fbeb58.pdf 
BRASIL, André; MESQUITA, Claudia (org.). Dossiê Andrea Tonacci, vol. 9 n. 2. In: 
Devires. Belo Horizonte: UFMG, 2014. Disponível em: 
https://issuu.com/revistadevires/docs/dossi___tonacci_completo/18 
CESAR, Amaranta. "Tradição (re)encenada: o documentário e o chamado da diferença". In: 
Devires: Belo Horizonte, volume 9, número 1, janeiro/junho 2012. Disponível em: 
http://www.fafich.ufmg.br/devires/index.php/Devires/article/view/212 
MEIRINHO, Daniel. Olhares em foco: fotografia participativa e empoderamento juvenil. 
Covilhã: Universidade da Beira do Interior, 2016. Disponível em: 
http://labcom.ubi.pt/livro/271 

  
 
  

Disciplina: Memória Viva II 
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Código: ANTXXXX (Antigo código: ANT8203) 

Fase: 7ª 

Carga Horária (Hora-aula): 108 

Ementa 

"Memória viva", tradições de conhecimentos, anciãos e anciãs, e escolaridade. Fluxos e 
trânsitos entre passado, presente e futuro: a experiência da vida. Conexões entre comunidade, 
conhecimento e "memória viva". Formas indígenas de transmissão de conhecimento. 

Bibliografia Básica  

ANTUNES, Adão Karai Tataendy. Palavras do Xeramõi. Holambra, SP: Cuca Fresca, 2008. 
BERGAMASCHI, Maria Aparecida e MEDEIROS, Juliana Schneider. História, memória e 
tradição na educação escolar indígena: o caso de uma escola Kaingang. Revista Brasileira 
de História. São Paulo, v. 30, nº 60, p. 55-75, 2010. 
SANTOS, Silvio Coelho dos. Os índios Xokleng: memória visual. Florianópolis: Edufsc; 
Itajaí: Ed. Univali, 1997.  

Bibliografia Complementar 

BENITES, Sandra Para Rete. Mulher falando: Fundamentação do Teko Tekoha a partir da 
visão das Nhandesy Kuera do Mato Grosso do Sul. Tese (Doutorado) – Museu 
Nacional/UFRJ, 2018. 
CARNEIRO DA CUNHA, Manuela; ALMEIDA, Mauro Barbosa de (orgs.). Enciclopédia 
da Floresta: o Alto Juruá: práticas e conhecimentos das populações. São Paulo: Cia. das 
Letras, 2002. 735 pp. 
OLIVEIRA, Joana C. de; SANTOS, Lucas K. dos. “’Perguntas demais’ – Multiplicidades de 
modos de conhecer em uma experiência de formação de pesquisadores Guarani Mbya”. In: 
Carneiro da Cunha, M.; Cesarino, P. de N. (orgs.). Políticas culturais e povos indígenas. 
São Paulo: Unesp, 2014. 
KOPENAWA, Davi e ALBERT, Bruce. A Queda do Céu. Palavras de um xamã Yanomami. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2015. 
VANZOLINI, Marina. “Escrever, ouvir: perspectivas sobre o saber entre os Aweti do Alto 
Xingu”. IDE 32 (48): 147-162, 2009. 

  
 

Disciplina: Estágio III (Turma Guarani) 
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Código: MENXXXX (Antigo código: MEN8701) 

Fase: 7ª 

Carga Horária (Hora-aula): 108 

Ementa 

Reflexões e debates sobre cotidiano e currículo escolar indígena. Observação da prática 
docente nas escolas indígenas de Ensino Médio. Planejamento e projetos de ensino no Ensino 
Médio. Análise e elaboração de materiais didáticos específicos e diferenciados. 

Bibliografia Básica  

ALMEIDA, Maria Isabel de; PIMENTA, Selma Garrido (Org.). Estágios supervisionados 
na formação docente: educação básica e educação de jovens e adultos. São Paulo: Cortez, 
2014. 
LOPES DA SILVA, Aracy; FERREIRA, Mariana Kawall Leal (org.). Práticas Pedagógicas 
na escola indígena. São Paulo: Global, 2001. 
PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática? 
11. ed. São Paulo: Cortez, 2012. 

Bibliografia Complementar 

ALVES, Rubem. A alegria de ensinar. 6ª ed. Campinas: Papirus, 2003. 
caminho verdadeiro. Florianópolis: UFSC | SED/SC | SECADI-MEC [s.n.], 2018. Disponível 
em: https://saberesindigenas.ufsc.br/livros/ 

______________________________Ãg tõ Laklãnõ-Xokleng ãg jákle vãnhló zi kũ: ãg 
jóba mẽ óg jávãn kũ tõ óg ze jógpalag jã: Consciência Laklãnõ-Xokleng em ação: jeitos de 
ensinar e aprender na terra indígena Laklãnõ. Florianópolis: [s.n.], 2018. UFSC | SED/SC | 
SECADI-MEC [s.n.], 2018. Disponível em: https://saberesindigenas.ufsc.br/livros/ 
PIMENTA, Selma G.; CAMPOS, Edson Nascimento. Saberes pedagógicos e atividade 
docente. 5ª ed. São Paulo: Cortez, 2007. 
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Disciplina: Estágio III (Turma Kaingang) 

Código: MENXXX (Antigo código: MEN8702) 

Fase: 7ª 

Carga Horária (Hora-aula): 108 

Ementa 

Reflexões e debates sobre cotidiano e currículo escolar indígena. Observação da prática 
docente nas escolas indígenas de Ensino Médio. Planejamento e projetos de ensino no Ensino 
Médio. Análise e elaboração de materiais didáticos específicos e diferenciados.  

Bibliografia Básica  

ALMEIDA, Maria Isabel de; PIMENTA, Selma Garrido (Org.). Estágios supervisionados 
na formação docente: educação básica e educação de jovens e adultos. São Paulo: Cortez, 
2014. 
LOPES DA SILVA, Aracy; FERREIRA, Mariana Kawall Leal (org.). Práticas Pedagógicas 
na escola indígena. São Paulo: Global, 2001. 
PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática? 
11ª ed. São Paulo: Cortez, 2012. 

Bibliografia Complementar 

ALVES, Rubem. A alegria de ensinar. 6ª ed. Campinas: Papirus, 2003. 
DARELLA, Maria Dorothea Post et all. (org.). Tape mbaraete anhetengua: Fortalecendo o 
caminho verdadeiro. Florianópolis: UFSC | SED/SC | SECADI-MEC [s.n.], 2018. Disponível 
em: https://saberesindigenas.ufsc.br/livros/ 
______________________________ Kófa ag Jykre. Aprendendo com os anciões: caderno 
de relatos pedagógicos de professores Kaingang e Guarani do oeste de Santa Catarina. 
Florianópolis: UFSC | SED/SC | SECADI-MEC [s.n.], 2018. Disponível em: 
https://saberesindigenas.ufsc.br/livros/ 
______________________________Ãg tõ Laklãnõ-Xokleng ãg jákle vãnhló zi kũ: ãg 
jóba mẽ óg jávãn kũ tõ óg ze jógpalag jã: Consciência Laklãnõ-Xokleng em ação: jeitos de 
ensinar e aprender na terra indígena Laklãnõ. Florianópolis: [s.n.], 2018. UFSC | SED/SC | 
SECADI-MEC [s.n.], 2018. Disponível em: https://saberesindigenas.ufsc.br/livros/ 
PIMENTA, Selma G.; CAMPOS, Edson Nascimento. Saberes pedagógicos e atividade 
docente. 5ª ed. São Paulo: Cortez, 2007. 
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Disciplina: Estágio III (Turma Xokleng) 

Código: MENXXXX (Antigo código: MEN8703) 

Fase: 7ª 

Carga Horária (Hora-aula): 108 

Ementa 

Reflexões e debates sobre cotidiano e currículo escolar indígena. Observação da prática 
docente nas escolas indígenas de Ensino Médio. Planejamento e projetos de ensino no Ensino 
Médio. Análise e elaboração de materiais didáticos específicos e diferenciados. 
  

Bibliografia Básica  

ALMEIDA, Maria Isabel de; PIMENTA, Selma Garrido (Org.). Estágios supervisionados 
na formação docente: educação básica e educação de jovens e adultos. São Paulo: Cortez, 
2014. 
LOPES DA SILVA, Aracy; FERREIRA, Mariana Kawall Leal (org.). Práticas Pedagógicas 
na escola indígena. São Paulo: Global, 2001. 
PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática? 
11. ed. São Paulo: Cortez, 2012. 

Bibliografia Complementar 

ALVES, Rubem. A alegria de ensinar. 6ª ed. Campinas: Papirus, 2003. 
DARELLA, Maria Dorothea Post et all. (org.). Tape mbaraete anhetengua: Fortalecendo o 
caminho verdadeiro. Florianópolis: UFSC | SED/SC | SECADI-MEC [s.n.], 2018. Disponível 
em: https://saberesindigenas.ufsc.br/livros/ 
______________________________ Kófa ag Jykre. Aprendendo com os anciões: caderno 
de relatos pedagógicos de professores Kaingang e Guarani do oeste de Santa Catarina. 
Florianópolis: UFSC | SED/SC | SECADI-MEC [s.n.], 2018. Disponível em: 
https://saberesindigenas.ufsc.br/livros/ 
______________________________Ãg tõ Laklãnõ-Xokleng ãg jákle vãnhló zi kũ: ãg 
jóba mẽ óg jávãn kũ tõ óg ze jógpalag jã: Consciência Laklãnõ-Xokleng em ação: jeitos de 
ensinar e aprender na terra indígena Laklãnõ. Florianópolis: [s.n.], 2018. UFSC | SED/SC | 
SECADI-MEC [s.n.], 2018. Disponível em: https://saberesindigenas.ufsc.br/livros/ 
PIMENTA, Selma G.; CAMPOS, Edson Nascimento. Saberes pedagógicos e atividade 
docente. 5ª ed. São Paulo: Cortez, 2007. 
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8ª FASE 

 Disciplina: Projetos de Ensino, Pesquisa e Ação V 

Código: HSTXXXX (Antigo código: HST8716) 

Fase: 8ª 

Carga Horária (Hora-aula): 108 (PCC 54h/a)  

Ementa 

Estudos e oficinas de projetos integrados ou individuais de pesquisa e ação pedagógica em 
sua diversidade sociocultural, em articulação temática com núcleos e laboratórios de pesquisa 
da UFSC, escolas e comunidades indígenas. A disciplina trata das metodologias de pesquisa, 
ensino e de extensão, articulando os conteúdos estudados no tempo universidade e 
desenvolvidos no tempo comunidade. Neste semestre, em conjunto com a disciplina TCC, 
os/as alunos/as deverão desenvolver e defender seu trabalho de conclusão de curso. 
  

Bibliografia Básica  

LAVILLE, Christian. A construção do saber: manual de metodologia da pesquisa em 
Ciências Humanas. Porto Alegre: Artes Médicas Sul: Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999.  
SANTOS, Antônio Raimundo dos. Metodologia científica: a construção do conhecimento. 
7ª ed., rev. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007. 
THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Cortez, 2000. 

Bibliografia Complementar 

COHN, Clarice. Educação escolar indígena: para uma discussão de cultura, criança e 
cidadania ativa. In. Perspectiva, Vol. 23, n. 2, 2005, pp. 483-515. 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 25ª ed. 
São Paulo: Paz &Terra, 1996. 
Trabalhos de Conclusão de Curso da LII/UFSC, 2015, da turma Guarani. Disponíveis em: 
https://licenciaturaindigena.ufsc.br/guarani/. Acesso em: 2 out. 2019. 
Trabalhos de Conclusão de Curso da LII/UFSC, 2015, da turma Kaingang. Disponíveis em: 
https://licenciaturaindigena.ufsc.br/kaingang/. Acesso em: 2 out. 2019. 
Trabalhos de Conclusão de Curso da LII/UFSC, 2015, da turma Laklãnõ-Xokleng. 
Disponíveis em: https://licenciaturaindigena.ufsc.br/xokleng/. Acesso em: 2 out. 2019. 
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Disciplina: TCC – Trabalho de Conclusão de Curso 

Código: HSTXXXX (Antigo código: HST8029) 

Fase: 8ª 

Carga Horária (Hora-aula): 108 

Ementa 

Estudos e oficinas de pesquisa e ação em pesquisas individuais ou integradas, considerando 
a diversidade sociocultural indígena, com a elaboração do trabalho final do curso. 
  

Bibliografia Básica  

Trabalhos de Conclusão de Curso da LII/UFSC, 2015 e 2020, da turma Guarani. Disponíveis 
em: https://licenciaturaindigena.ufsc.br/guarani/, Acesso em: 2 out. 2019, e em 
https://licenciaturaindigena.ufsc.br/guarani-2016-2020/, Acesso em: 14 jun. 2020. 
Trabalhos de Conclusão de Curso da LII/UFSC, 2015 e 2020, da turma Kaingang. 
Disponíveis em: https://licenciaturaindigena.ufsc.br/kaingang/, Acesso em: 2 out. 2019, e em 
https://licenciaturaindigena.ufsc.br/kaingang-2016-2020/, Acesso em: 14 jun. 2020. 
Trabalhos de Conclusão de Curso da LII/UFSC, 2015 e 2020, da turma Laklãnõ-Xokleng. 
Disponíveis em: https://licenciaturaindigena.ufsc.br/xokleng/,  Acesso em: 2 out. 2019, e em 
https://licenciaturaindigena.ufsc.br/xokleng-2016-2020/, Acesso em : 14. jun. 2020. 
  

Bibliografia Complementar 
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e 
documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. 3ª ed. Rio de Janeiro, 2011. 11 p. 
Disponível em: http://www.abntcolecao.com.br/norma.aspx?ID=86662#. Acesso em: 10 Out. 
2019. 
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. 
BRASIL.  Decreto nº 6.861, de 27 de maio de 2009. Dispõe sobre a educação escolar 
indígena. 
ASIE/UFSC. Material produzido pelo Projeto Ação Saberes Indígenas na Escola. Disponível 
em: http://saberesindigenas.ufsc.br/. Acesso em 10 out 2019. 
PRODANOV, Cleber Cristiano. FREITAS, Ernani Cesar de. Metodologia do trabalho 
científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. Recurso eletrônico – 
Novo Hamburgo: Feevale, 2ª ed., 2013. 

 

Disciplina: Estágio IV (Turma Guarani) 

Código: MENXXXX (Antigo código: MEN8801) 

Fase: 8ª 

Carga Horária (Hora-aula): 144 

Ementa 

Planejamento e projetos de ensino nos anos finais do Ensino Médio. Prática docente 
supervisionada nas escolas indígenas de Ensino Médio. Elaboração e aproveitamento de 
materiais didáticos específicos e diferenciados na prática do estágio. Reflexão e debate sobre 
a prática docente. Elaboração de produção textual sobre o estágio. 
  

Bibliografia Básica  
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ALMEIDA, Walderes Coctá Priprá de. O Mõg como instrumento pedagógico na educação 
escolar indígena: uma experiência Laklãnõ Xokleng. Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC). Licenciatura Intercultural Indígena-UFSC. Florianópolis, 2015. Disponível em: 
https://licenciaturaindigena.ufsc.br/xokleng/ 
BENITES, Sandra. Nhe’ẽ, reko porã rã: nhemboea oexakarẽ Fundamento da pessoa guarani, 
nosso bem-estar futuro (educação tradicional): o olhar distorcido da escola. Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC). Licenciatura Intercultural Indígena-UFSC. Florianópolis, 2015. 
Disponível em: https://licenciaturaindigena.ufsc.br/files/2015/07/Sandra-Benites_TCC.pdf 
CIPRIANO, Valmir. Reflexões sobre práticas de ensino bilíngue kaingang e português na 
Terra Indígena Inhacorá. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Licenciatura 
Intercultural Indígena-UFSC. Florianópolis, 2020. 
https://licenciaturaindigena.ufsc.br/kaingang-2016-2020/ 

Bibliografia Complementar 

DARELLA, Maria Dorothea Post et al. (org.). Tape mbaraete anhetengua: Fortalecendo o 
caminho verdadeiro. Florianópolis: UFSC | SED/SC | SECADI-MEC [s.n.], 2018. Disponível 
em: https://saberesindigenas.ufsc.br/livros/ 
LIMULJA, Hanna Cibele Lins Rocha. Uma etnografia da escola indígena Fen'Nó à luz da 
noção de corpo e das experiências das crianças kaingang e guarani. Dissertação 
(Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, 75 Programa de Pós-graduação em 
Antropologia Social, 2007. 
VIEIRA, Ismenia de Fátima. Educação escolar indígena: as vozes Guarani sobre a escola 
na aldeia. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de 
Pós-Graduação em Educação. Florianópolis, 2006. 
WEBER, Cátia. Tornar-se professor Xokleng/Laklãnõ: escolarização, ensino supeior e 
identidade étnica. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Santa Catarina, Programa 
de Pós-Graduação em Educação. Florianópolis, 2007. 

  
  

Disciplina: Estágio IV (Turma Kaingang) 

Código: MENXXXX (Antigo código:MEN8802) 

Fase: 8ª 

Carga Horária (Hora-aula): 144 

Ementa 
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Planejamento e projetos de ensino nos anos finais do Ensino Médio. Prática docente 
supervisionada nas escolas indígenas de Ensino Médio. Elaboração e aproveitamento de 
materiais didáticos específicos e diferenciados na prática do estágio. Reflexão e debate sobre 
a prática docente. Elaboração de produção textual sobre o estágio.  

Bibliografia Básica  

ALMEIDA, Walderes Coctá Priprá de. O Mõg como instrumento pedagógico na educação 
escolar indígena: uma experiência Laklãnõ Xokleng. Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC). Licenciatura Intercultural Indígena-UFSC. Florianópolis, 2015. Disponível em: 
https://licenciaturaindigena.ufsc.br/xokleng/ 
BENITES, Sandra. Nhe’ẽ, reko porã rã: nhemboea oexakarẽ Fundamento da pessoa guarani, 
nosso bem-estar futuro (educação tradicional): o olhar distorcido da escola. Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC). Licenciatura Intercultural Indígena-UFSC. Florianópolis, 2015. 
Disponível em: https://licenciaturaindigena.ufsc.br/files/2015/07/Sandra-Benites_TCC.pdf 
CIPRIANO, Valmir. Reflexões sobre práticas de ensino bilíngue kaingang e português na 
Terra Indígena Inhacorá. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Licenciatura 
Intercultural Indígena-UFSC. Florianópolis, 2020. 
https://licenciaturaindigena.ufsc.br/kaingang-2016-2020/ 

Bibliografia Complementar 

DARELLA, Maria Dorothea Post et al. (org.). Tape mbaraete anhetengua: Fortalecendo o 
caminho verdadeiro. Florianópolis: UFSC | SED/SC | SECADI-MEC [s.n.], 2018. Disponível 
em: https://saberesindigenas.ufsc.br/livros/ 
LIMULJA, Hanna Cibele Lins Rocha. Uma etnografia da escola indígena Fen'Nó à luz da 
noção de corpo e das experiências das crianças kaingang e guarani. Dissertação 
(Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, 75 Programa de Pós-graduação em 
Antropologia Social, 2007. 
VIEIRA, Ismenia de Fátima. Educação escolar indígena: as vozes Guarani sobre a escola 
na aldeia. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de 
Pós-Graduação em Educação. Florianópolis, 2006. 
WEBER, Cátia. Tornar-se professor Xokleng/Laklãnõ: escolarização, ensino superior e 
identidade étnica. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Santa Catarina, Programa 
de Pós-Graduação em Educação. Florianópolis, 2007. 

  

  
Disciplina: Estágio IV (Turma Xokleng) 

Código: MENXXXX (Antigo código: MEN8803) 

Fase: 8ª 
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Carga Horária (Hora-aula): 144 

Ementa 

Planejamento e projetos de ensino nos anos finais do Ensino Médio. Prática docente 
supervisionada nas escolas indígenas de Ensino Médio. Elaboração e aproveitamento de 
materiais didáticos específicos e diferenciados na prática do estágio. Reflexão e debate sobre 
a prática docente. Elaboração de produção textual sobre o estágio.  

Bibliografia Básica  

ALMEIDA, Walderes Coctá Priprá de. O Mõg como instrumento pedagógico na educação 
escolar indígena: uma experiência Laklãnõ Xokleng. Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC). Licenciatura Intercultural Indígena-UFSC. Florianópolis, 2015. Disponível em: 
https://licenciaturaindigena.ufsc.br/xokleng/ 
BENITES, Sandra. Nhe’ẽ, reko porã rã: nhemboea oexakarẽ Fundamento da pessoa guarani, 
nosso bem-estar futuro (educação tradicional): o olhar distorcido da escola. Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC). Licenciatura Intercultural Indígena-UFSC. Florianópolis, 2015. 
Disponível em: https://licenciaturaindigena.ufsc.br/files/2015/07/Sandra-Benites_TCC.pdf 
CIPRIANO, Valmir. Reflexões sobre práticas de ensino bilíngue kaingang e português na 
Terra Indígena Inhacorá. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Licenciatura 
Intercultural Indígena-UFSC. Florianópolis, 2020. 
https://licenciaturaindigena.ufsc.br/kaingang-2016-2020/  

Bibliografia Complementar 

DARELLA, Maria Dorothea Post et all. (org.). Tape mbaraete anhetengua: Fortalecendo o 
caminho verdadeiro. Florianópolis: UFSC | SED/SC | SECADI-MEC [s.n.], 2018. Disponível 
em: https://saberesindigenas.ufsc.br/livros/ 
LIMULJA, Hanna Cibele Lins Rocha. Uma etnografia da escola indígena Fen'Nó à luz da 
noção de corpo e das experiências das crianças kaingang e guarani. Dissertação 
(Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, 75 Programa de Pós-graduação em 
Antropologia Social, 2007. 
VIEIRA, Ismenia de Fátima. Educação escolar indígena: as vozes Guarani sobre a escola 
na aldeia. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de 
Pós-Graduação em Educação. Florianópolis, 2006. 
WEBER, Cátia. Tornar-se professor Xokleng/Laklãnõ: escolarização, ensino supeior e 
identidade étnica. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Santa Catarina, Programa 
de Pós-Graduação em Educação. Florianópolis, 2007. 

  
 
9.8 Política de Trabalho de Conclusão de Curso 

I - Da Matrícula 
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Art. 1º - O Trabalho de Conclusão de Curso resultará das disciplinas Projetos de Ensino, 

Pesquisa e Ação (PEPA) I, II, III, IV e V e da disciplina TCC – Trabalho de Conclusão de 

Curso.  

 

II – Do/a Orientador/a 

Art. 2º - Todos/as os/as professores/as dos Departamentos que participam do Curso 

Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica (LII) podem aceitar a tarefa de 

orientar o Trabalho de Conclusão de Curso. 

Parágrafo Único - É facultado ao/à professor/a recusar a orientação se possuir número de 

orientandos/as superior a dois ou por motivos pessoais, devidamente justificados e 

apresentados ao Colegiado do Curso LII, que os avaliará.  

 

Art. 3º - Dada a especificidade do corpo docente, o/a orientador/a poderá ser professor/a ou 

servidor/a técnico/a administrativo/a efetivo/a da Universidade Federal de Santa Catarina ou 

externo/a a esta Instituição Federal de Ensino Superior. Os casos especiais deverão ser 

encaminhados pelo/a futuro/a orientando/a com o aval do/a orientador/a e avaliados pelo 

Colegiado de Curso. 

 

Art. 4º - O/A professor/a orientador/a tem, entre outros, os seguintes deveres específicos: 

1. Permanecer em articulação com os/as professores/as das disciplinas PEPA; 

2. Iniciar a orientação quando o/a estudante estiver cursando a disciplina PEPA IV; 

3. Atender periodicamente seus/uas alunos/as orientandos/as, em horário previamente fixado, 

em caráter presencial ou à distância; 

4. Requerer ao/à Coordenador/a de Pesquisa a inclusão dos Trabalhos de Pesquisa de seus/uas 

orientandos/as na pauta semestral de defesas, até trinta dias antes do final do período letivo; 

5. Decidir, juntamente com seu/ua orientando/a, a composição da banca examinadora do 

TCC; 

6. Assinar, juntamente com os demais membros da banca examinadora, a ata final da sessão 

de defesa; e 

7. Cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 

 

Art. 5º - A responsabilidade pela elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso é 

integralmente do/a estudante, o que não exime o/a professor/a orientador/a de desempenhar 

adequadamente, dentro das normas definidas neste Regulamento, as atribuições decorrentes 
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da sua atividade de orientação. 

Parágrafo Único – O não cumprimento do disposto no artigo 7º deste Regulamento autoriza 

o/a professor/a a desligar-se dos encargos de orientação, por meio de comunicação oficial 

ao/à Coordenador/a de Pesquisa. 

 

III – Do/a Orientando/a 

Art. 6º - Considera-se orientando/a o/a estudante regularmente matriculado/a nas disciplinas 

de Projetos de Ensino, Pesquisa e Ação I, II, III, IV e V e da disciplina TCC - Trabalho de 

Conclusão de Curso, pertencentes ao currículo do Curso de Graduação em LII.  

 

Art. 7º - O/a orientando/a tem, entre outros, os seguintes deveres específicos: 

1. Definir seu/ua professor/a orientador/a, conforme instruções contidas neste Regulamento, 

quando estiver cursando a disciplina de PEPA IV no sétimo semestre letivo do referido curso; 

2. Preencher e solicitar ao/à orientador/a o preenchimento da Declaração de Orientação, 

quando estiver cursando a disciplina de PEPA IV, entregando-a ao/à professor/a responsável 

pela disciplina; 

3. Solicitar, se for o caso, a troca de orientador/a para o Colegiado do Curso LII, com parecer 

do/a ex-orientador/a e do/a futuro/a orientador/a; 

4. Frequentar as reuniões convocadas pelo/a Coordenador/a de Pesquisa ou pelo/a professor/a 

de PEPA IV de sua área ou pelo/a seu/ua orientador/a; 

5. Manter contatos periódicos com o/a professor/a orientador/a para discussão e 

aprimoramento de sua pesquisa, de acordo com horário previamente fixado, devendo 

justificar eventuais faltas; 

6. Cumprir o calendário divulgado pelo/a Coordenador/a de Pesquisa ou pelo/a professor/a 

da disciplina TCC para entrega da versão semifinal de TCC, em três vias; 

7. Elaborar a versão final de seu TCC de acordo com o presente Regulamento e as instruções 

da banca examinadora; 

8. Comparecer em dia, hora e local determinados para apresentar e defender o TCC; e 

9. Cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 

 

IV – Dos/as Professores/as das disciplinas PEPA IV-V  

Art. 8º - Os/as professores de PEPA IV-V, em número de três, por povo, são os/as docentes 

responsáveis pelas disciplinas PEPA IV e PEPA V, e a eles/as cabe fazer a articulação com a 

disciplina TCC – Trabalho de Conclusão de Curso, sendo a eles/as computadas as cargas 
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horárias das disciplinas PEPA IV e V.  

 

V – Do/a Coordenador/a de Pesquisa  

Art. 9º - Ao/À Coordenador/a de Pesquisa compete: 

1. Elaborar e divulgar em murais e junto à Coordenadoria do Curso, semestralmente, o 

calendário de todas as atividades relativas ao TCC, em especial o cronograma das defesas, 

da entrega da versão semifinal para a banca e o recebimento da versão final para o 

encerramento da disciplina; 

2. Atender os/as acadêmicos/as matriculados/as nas disciplinas PEPA IV, V e TCC – Trabalho 

de Conclusão de Curso;   

3. Articular o acompanhamento dos TCCs com os/as professores/as orientadores/as e 

estudantes matriculados/as nas disciplinas PEPA IV, PEPA V e TCC – Trabalho Conclusão 

de Curso;  

4. Manter, na Secretaria do Curso, arquivo atualizado com os projetos de TCC em 

desenvolvimento; 

5. Manter atualizado o livro de atas das defesas; 

7. Providenciar o encaminhamento à biblioteca setorial de cópias dos TCCs aprovados; 

8. Homologar as bancas examinadoras dos Trabalhos de Conclusão de Curso; 

9. Transmitir ao/à professor/a orientador/a sua avaliação sobre o desenvolvimento da 

pesquisa do/a orientando/a, que deverá ser levada em conta no momento da avaliação final 

do TCC pela banca examinadora; 

10. Encaminhar, com a maior brevidade possível, as cópias dos TCCs para os membros da 

banca examinadora; 

11. Manter um banco de dados, alimentado semestralmente na secretaria de curso, com 

resumos dos TCCs dos/as alunos/as; 

13. Tomar, no âmbito de sua competência, todas as demais medidas necessárias ao efetivo 

cumprimento deste Regulamento. 

 

VI - Do Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 

Art. 10 – O/a estudante deve elaborar seu projeto de TCC de acordo com as orientações 

dadas pelo/a professor/a responsável pelas disciplinas PEPA I a V e TCC - Trabalho de 

Conclusão de Curso às quais ele/a está matriculado/a, acrescidas das recomendações 

ministradas por seu/ua orientador/a.  
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Art. 11 - Em casos justificados e avaliados pelo/a orientador/a e Coordenador/a de Pesquisa, 

o projeto poderá ser elaborado em dupla.  

 

Art. 12 - Com as orientações dadas pelo/a professor/a responsável pelas disciplinas PEPA IV 

e V e TCC - Trabalho de Conclusão de Curso e com o/a orientador/a do TCC, deverão ser 

definidos no sétimo semestre: problemática, objetivos, justificativas, fundamentação teórica, 

procedimentos metodológicos, cronograma e referências bibliográficas. 

 

Art. 13 - Aprovado o projeto de TCC, a mudança de tema só é permitida mediante a 

elaboração de um novo projeto e preenchimento dos seguintes requisitos: 

1. Haver a aprovação do/a professor/a orientador/a; e 

2. Existir a concordância do/a professor/a orientador/a em continuar com a orientação ou a 

concordância expressa de outro/a docente em substituí-lo/a; 

Parágrafo Único - Pequenas mudanças que não comprometam as linhas básicas do projeto 

são permitidas a qualquer tempo, desde que com autorização do/a orientador/a. 

 

VII - Do Trabalho de Conclusão de Curso 

Art. 14 - O Trabalho de Conclusão de Curso poderá se constituir em forma de monografia, 

artigo, material didático, vídeo ou outra forma, desde que acordadas anteriormente com o/a 

orientador/a. 

Parágrafo Único – O TCC poderá ser bilíngue.   

 

Art. 15 - A estrutura formal do TCC deverá conter: problemática, fundamentação teórica, 

procedimentos metodológicos e referências bibliográficas. 

 

Parágrafo Único – Em caso do TCC ser constituído em forma de material didático, vídeo 

ou ainda outro formato, deverá ser acompanhado de relatório que apresente sua estrutura 

formal, com problemática, fundamentação teórica, procedimentos metodológicos e 

referências bibliográficas. 

 

Art. 16 – O desenvolvimento do TCC se dará durante o tempo comunidade e no âmbito das 

disciplinas PEPA I a V e TCC – Trabalho de Conclusão de Curso no oitavo semestre do curso. 

 

VIII - Da Banca Examinadora 
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Art. 17 - O TCC é defendido pelo/a aluno/a perante banca examinadora composta pelo/a 

professor/a orientador/a, que a preside, por outro membro com qualificação adequada para o 

julgamento do trabalho e um/a suplente, que assumirá na ausência do segundo membro ou 

poderá optar pela participação na banca mesmo com a presença deste. 

Parágrafo Único - Pelo menos um membro da banca deverá integrar o corpo docente do 

Curso Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica. 

 

Art. 18 - Um dos componentes da banca poderá ser um profissional graduado em área 

correlata ao curso, não pertencente ao quadro docente desta Universidade, desde que 

desenvolva ou tenha desenvolvido pesquisa na área relacionada ao tema do TCC. 

 

IX - Da Defesa do Trabalho de Conclusão de Curso 

Art. 19 - As sessões de defesa dos Trabalhos de Conclusão de Curso são públicas e poderão 

ser realizadas na Universidade ou na Comunidade a qual o/a estudante está vinculado/a. 

Parágrafo Único - Não é permitido aos membros das bancas examinadoras tornarem 

públicos os conteúdos dos TCCs antes de suas defesas. 

 

Art. 20 - O TCC poderá ser apresentado em língua guarani, kaingang ou xokleng/laklãnõ, 

desde que haja tradução compatível na ocasião. 

 

Art. 21 - Os Professores de PEPA IV e V devem elaborar calendário semestral fixando prazos 

para a entrega dos TCCs, designação das bancas examinadoras e realização das defesas. 

Parágrafo 1º - O prazo máximo para a entrega da versão semifinal do TCC à banca 

examinadora deverá ser de quinze dias antes da defesa. 

Parágrafo 2º - Quando o TCC for entregue com atraso, a relevância do motivo deve ser 

avaliada pelo Orientador e pelo Coordenador de Pesquisa. 

Parágrafo 3º - Comprovada a existência de motivo justificado e a anuência do professor 

orientador, pode ser atribuído, a requerimento do aluno, o conceito “I”, ficando, neste caso, 

a defesa adiada para o semestre seguinte, em período previsto no calendário. 

Parágrafo 4º - Não será admitido um segundo atraso ou a manutenção do conceito “I” por 

período superior a um semestre, situações nas quais será atribuída nota zero na disciplina 

TCC – Trabalho de Conclusão de Curso.  

 

Art. 22 - Na defesa, o/a estudante tem até vinte minutos para apresentar seu trabalho e cada 
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componente da banca examinadora tem até vinte minutos para fazer sua arguição, dispondo 

ainda o/a discente de igual tempo para responder a cada um/a dos/as examinadores/as. 

Faculta-se ao público a participação na arguição, dispondo o/a aluno/a de igual tempo para 

respostas. 

Parágrafo Único - Cabe a/o estudante providenciar, junto à Universidade, os equipamentos 

audiovisuais necessários para a sua defesa. 

 

Art. 23 - A atribuição de notas dá-se após o encerramento da etapa de arguição, obedecendo 

ao sistema de notas individuais por examinador/a (levando em consideração o texto escrito - 

monografia, artigo, material didático, relatório - e o material audiovisual ou outra forma), o 

parecer do/a Coordenador/a de TCC da área, a sua exposição oral e a defesa na arguição pela 

banca examinadora. 

Parágrafo 1º - A nota final do/a estudante é o resultado da média aritmética das notas 

atribuídas pelos membros da banca examinadora. 

Parágrafo 2º - Para aprovação, nenhuma nota individual dos membros da banca 

examinadora poderá ser menor do que 6,0 (seis). 

 

Art. 24 - A banca examinadora, após a defesa oral, pode sugerir ao/à acadêmico/a que 

reformule aspectos de seu TCC. 

 

Art. 25 - A avaliação final, assinada pelos membros da banca examinadora, deve ser 

registrada no livro de atas respectivo, ao final da sessão de defesa. 

 

Art. 26 - Não há recuperação da nota atribuída ao TCC, sendo a reprovação na disciplina de 

TCC definitiva.  

Parágrafo 1º - Se reprovado/a, fica a critério do/a estudante continuar ou não com o mesmo 

tema de TCC e com o/a mesmo/a orientador/a. 

Parágrafo 2º - Optando pela mudança de tema, o/a estudante deverá elaborar novo projeto, 

submetendo-o à aprovação do/a orientador/a e professor/a da disciplina TCC – Trabalho de 

Conclusão de Curso. 

 

X - Da Entrega da versão definitiva do Trabalho de Conclusão de Curso 

Art. 27 - A versão definitiva deve ser encaminhada ao/à orientador/a que avaliará se as 

modificações foram realizadas e, uma vez de parecer favorável, assinará a mesma em sua 
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folha de rosto e a entregará a/o professor/a da disciplina de TCC – Trabalho de Conclusão de 

Curso. 

 

Art. 28 - Para a conclusão da disciplina, o/a estudante deverá atender as recomendações 

apresentadas pela banca examinadora, entregando a versão definitiva ao/à orientador/a em 

até cinco dias antes da publicação das notas finais, de acordo com o Calendário Escolar da 

UFSC. 

 

XI - Das Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 29 – Os/As professores/as participantes das bancas receberão portaria expedida pela 

Chefia do Departamento. 

 

Art. 30 - Este Regulamento entra em vigor a partir de sua aprovação no Colegiado de Curso. 

 

Art. 31 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso LII. 
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10 PROCESSOS DE EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE 

APRENDIZAGEM 

10.1 Coordenação 

Entende-se que para a execução deste curso, por sua especificidade, é necessária a 

atuação de equipe de coordenação, subdividida em três sub-equipes de coordenação:  

a) Coordenação Administrativo-financeira: encarregada da viabilização das questões 

operacionais, financeiras, de parcerias e documental institucional, entre outras necessidades 

específicas para o desenvolvimento de todas as etapas do curso; 

b) Coordenação de Extensão: responsável pelo credenciamento, coordenação e 

desenvolvimento de projetos de extensão no âmbito do curso LII, e articulação com as 

disciplinas da matriz curricular que tem carga horária de extensão; 

c) Coordenação de Pesquisa: responsável por motivar e acompanhar as pesquisas 

desenvolvidas pelos/as estudantes da LII, assim como buscar articular parcerias com 

laboratórios de pesquisas e pesquisas de diversos departamentos da UFSC e/ou outros centros 

de pesquisa; 

d) Coordenação Pedagógica: detém a responsabilidade quanto às avaliações 

sistemáticas do desenvolvimento do programa, elaboração dos relatórios semestrais, 

organização das formações continuadas com os docentes envolvidos, acompanhamento do 

andamento do processo de ensino e aprendizagem, acompanhamento das pesquisas, 

promoção de encontros sistemáticos com e entre os docentes para avaliação e planejamento, 

articulação para efetivação das Atividades Acadêmico-Científico-Culturais e de Extensão, 

entre outros, e  

e) Coordenação Geral: possui o encargo de articular todos os trabalhos efetivados em 

prol do curso junto ao corpo discente e docente; dialogar com lideranças Guarani, Kaingang 

e Laklãnõ-Xokleng sobre a LII e aspectos diretamente relacionados às comunidades; 

apresentar e defender as especificidades do curso no Departamento de História; coordenar o 

Colegiado do curso; organizar e integrar o Núcleo Docente Estruturante do curso; estabelecer 

todos os trâmites necessários junto ao CFH, às Pró-reitorias, ao Gabinete da Reitoria e demais 

órgãos atinentes na UFSC; tecer comunicações e encargos junto ao MEC; fortalecer parcerias 

interinstitucionais; avançar em termos da continuidade do curso na IFES, entre outras tarefas 

voltadas ao bom desenvolvimento  do curso. 

 



 

188 
 

10.2 Avaliação do curso e de aprendizagem 

Compreende-se a avaliação como ação indispensável no processo de ensino-

aprendizagem sistemático. Compõe aspecto fundamental porque permite, no processo de 

realização, a interação dos/as estudantes, professores/as e coordenação de maneira a formar 

a melhor proposta pedagógica e política para a licenciatura indígena, bem como identificar 

problemas e dificuldades visando a sua superação. Busca-se, assim, de forma dinâmica, a 

melhor efetividade do curso. 

O processo de avaliação do curso se dá permanentemente entre os próprios integrantes 

da equipe de coordenação, entre a coordenação e docentes, a coordenação e estudantes, a 

coordenação e lideranças indígenas; no Colegiado e no Núcleo Docente Estruturante etc. 

Apontam-se, a seguir, algumas ações decorrentes desse movimento, registradas no 

transcorrer das duas turmas, que podem contribuir ao processo da LII como graduação com 

entradas regulares. 

- Avaliações por escrito: os/as estudantes responderam a questionários propostos pela 

coordenação a cada término de etapa Tempo Universidade, sendo opção a sua identificação 

nominal ou não. Essa metodologia visou coletar dados, percepções, sugestões, análises que 

permitiram e estimularam aprimoramentos do curso como um todo. Tais avaliações foram 

aprofundadas pelos representantes discentes quando das reuniões do Colegiado e as de 

avaliação das etapas/semestres. 

- Reuniões de avaliação e planejamento de etapas/semestres: ocorridas tanto em 

aldeias quanto na própria UFSC – muitas vezes de forma alternada, delas participaram 

representantes discentes Guarani, Kaingang e Laklãnõ-Xokleng, docentes, lideranças e 

representantes das comunidades, profissionais da Funai, da SED/SC, bem como demais 

interessados. Nelas foram verbalizadas reflexões e avaliações sobre a(s) etapa(s), as 

disciplinas, os docentes, o desenvolvimento do curso. Foram propostos e aprovados docentes 

para o semestre subsequente, algumas AACCEs, procedimentos e providências. 

- Recepção aos/às estudantes em todos os inícios de etapa Tempo Universidade, 

informando, expondo, ouvindo, dialogando, transformando. Em algumas oportunidades 

participaram pró-reitores, chefia do GR, outros docentes etc. 

- Diálogos entre estudantes e coordenação, sempre que solicitados ou indispensáveis.  

O processo avaliativo revelou, por meio de um número significativo de manifestações 

dos/as acadêmicos/as, entre os/as quais a maioria desempenha o papel de professor/a em sala 
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de aula nas terras indígenas, que a LII contribui centralmente a repensar as escolas indígenas 

nas suas especificidades e diferenças. Em outras palavras, os conteúdos ministrados nas 

disciplinas provocaram questionamentos referentes às estratégias pedagógicas, ao teor das 

disciplinas oferecidas nas escolas indígenas, à distância entre a legislação referente à 

educação escolar indígena, a formatação das escolas indígenas, o papel das instituições 

governamentais ligadas à educação escolar indígena, entre outros aspectos.  

As avaliações permitiram intervenções imediatas inclusive no próprio Projeto 

Pedagógico de Curso, uma vez que o mesmo sofreu modificações/atualizações para entrega 

às avaliadores do INEP/MEC, em setembro de 2014 e para inclusão do TCC, quando da 

segunda turma. Disciplinas novas foram implementadas e outras deslocadas no cronograma 

previsto. Outras atitudes foram impulsionadas pelas avaliações, como a presença de dois 

professores responsáveis pela mesma disciplina ou a participação de bolsistas e observadores 

nas atividades didático-culturais. Também se recorreu a sábios/especialistas das etnias para 

complementar os conteúdos programados ou para ministrar unidades das diferentes 

disciplinas, como, por exemplo, em Laboratório de Língua.  

Durante as avaliações surgiram propostas dos acadêmicos acatadas pela coordenação, 

como a oferta de Oficinas de Oralidade para os Kaingang, em horário exclusivo, providência 

destinada a habilitar os/as estudantes com dificuldades no domínio da língua materna. Na 

tentativa de superar problemas de escrita e entendimento, também foram oferecidas Oficinas 

de Língua Português-Brasileira. Essas iniciativas intentaram fortalecer a expressão oral e 

escrita dos acadêmicos.  

Formas de sistematização das avaliações: 

Colegiado: constituído por representantes do corpo discente, docente por 

departamento, instituições partícipes e coordenação da LII67, tem por objetivo analisar e 

avaliar o processo educativo como um todo e encaminhar propostas para o planejamento 

integrado e reorientação do percurso formativo quando necessário. 

Núcleo Docente Estruturante: formado por representantes do corpo docente68 e de 

apoio institucional, tem como responsabilidade a formulação, implementação, avaliação e 

desenvolvimento do PPC. Possui caráter consultivo, propositivo e executivo em matéria 

67 Atualmente o colegiado é composto, além da coordenação, por representantes dos departamentos de História, 
Antropologia, Ecologia e Zoologia, Metodologia de Ensino, Geociências, Língua e Literatura Vernáculas; do 
Museu de Arqueologia e Etnologia; de discentes Guarani, Kaingang e Laklãnõ-Xokleng; da Funai e da 
Secretaria de Estado da Educação de SC. 
68 O NDE atualmente é composto, além da coordenação, por representantes dos departamentos de História, 
Antropologia, Ecologia e Zoologia, Metodologia de Ensino e Geociências. 
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acadêmica. Tem como atribuição, dentre outras funções, supervisionar as formas de avaliação 

e acompanhamento do curso definidas pelo Colegiado.  

Reuniões Pedagógicas (docentes e equipe de coordenação LII): nelas os 

educadores coletivamente analisam o processo, considerando a avaliação geral e os diários 

de atividades produzidos coletivamente, organizando as propostas para o planejamento 

integrado e reorientação do percurso formativo, quando necessário, e estabelecendo reflexões 

sobre a sua atuação no curso. 

Reuniões de avaliação e planejamento das etapas intensivas (Tempo 

Universidade): essas reuniões ampliadas e abertas ocorrem tanto na UFSC quanto nas 

comunidades indígenas. De tais ocasiões participam alunos/as, docentes, coordenação, 

lideranças indígenas, membros da comunidade, representantes da Funai, Gerências Regionais 

de Educação e demais interessados. Objetivam tanto a análise aguçada de disciplinas, 

docentes, AACCEs etc. da etapa efetivada quanto o planejamento da etapa/semestre 

posterior. Estas reuniões são realizadas no final de cada etapa/semestre. 

Relatório pedagógico (anual): garante periodicamente o registro das atividades, 

análise e reflexão sobre o processo desenvolvido a cada semestre letivo. 

Diário de registro das atividades desenvolvidas pelos graduandos: consiste no 

registro periódico de acompanhamento dos docentes das atividades desenvolvidas pelos 

graduandos no Tempo Comunidade e no Tempo Universidade; 

Produção individual e coletiva dos graduandos: materiais desenvolvidos pelos 

graduandos a cada período, tais como: produções escritas, seminários, relatórios (de 

pesquisa, viagens de estudo, de estágio etc.), projetos e assim por diante. 

Parecer descritivo: análise e registro do aproveitamento individual dos graduandos 

realizados pelos docentes. 

Acompanhamento de execução técnica e financeira: a ser elaborado 

semestralmente com o objetivo de constituição do relatório final. 

Relatório Técnico Semestral: solicitado pela fundação responsável por gerir os 

recursos financeiros do projeto LII (FAPEU), com o objetivo de inserção no Portal de 

Transparência. 

Relatório final: sistematização e análise dos dados semestrais e produção do relatório 

final do curso. 
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10.3 Avaliação docente 

A avaliação docente tem por objetivo melhorar seu desempenho no processo de 

ensino. A avaliação, quando da primeira turma, foi realizada a partir das informações 

produzidas pelos discentes, aportadas nos questionários elaborados pela coordenação com 

vistas a re-ordenar e melhorar a prática com relação à(s) disciplina(s) ministrada(s). Já a 

segunda turma externava suas avaliações oralmente, seja em sala de aula, na coordenação, 

nas reuniões de Colegiado. 

O curso deve privilegiar ocasiões de planejamento com os professores de maneira 

individual e/ou coletiva nos períodos que antecedem as etapas. Entre as etapas e no final do 

semestre letivo devem ser organizados momentos de avaliação coletiva do trabalho 

desenvolvido. As avaliações têm por finalidade re-ordenar o planejamento das disciplinas, 

bem como traçar o perfil dos discentes, indicando as limitações e potencialidades individuais 

e grupais. 

 

10.4 Avaliação discente 

A avaliação discente pressupõe um processo de autoavaliação e uma avaliação a partir 

dos interlocutores, a fim de identificar lacunas de aprendizagem que necessitam ser superadas 

ao longo do curso. A avaliação discente implica em grande responsabilidade e agilidade a 

fim de permitir o reordenamento de definições no próprio processo ao longo dos quatro anos 

de duração do curso. Ela é fundamental para garantir o envolvimento e a participação do 

aluno no processo educativo, chamá-lo à co-responsabilidade no curso e detectar seu 

potencial de formação. 

A avaliação dos educandos será processual, diagnóstica, participativa, formativa e 

contínua, oportunizando aos sujeitos participantes o redimensionamento das ações 

desenvolvidas, apontando a necessidade de avançar ou retomar determinados objetivos 

propostos, aprendizagens significativas, constituindo-se num exercício permanente de 

diálogo.  

Para esta avaliação serão considerados trabalhos desenvolvidos nos tempos 

universidade e comunidade – com apresentação nos tempos universidade, como a elaboração 

e execução de projetos visando a difusão de práticas culturais próprias, produção de material 

didático específico, pesquisas, diagnósticos, atividades práticas, avaliações da aprendizagem, 
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atividades em grupo, trabalhos desenvolvidos em sala de aula e diários de registros, 

objetivando subsidiar a finalização do curso. 

Como resultado final do processo avaliativo os/as estudantes deverão compor e 

apresentar relatório final proveniente das disciplinas denominadas Projetos de Pesquisa I a 

VII, que poderá ser apresentado em diferentes formatos, como a elaboração de material 

didático sistematizado, de uma metodologia própria, de produção audiovisual, entre outros. 

Tanto a primeira quanto a segunda turma efetivaram os TCCs, com as respectivas bancas de 

defesa.  

Além dos aspectos pedagógicos acima citados, será aplicada a legislação vigente da 

UFSC, mais especificamente a Resolução nº 017/CUn/97 que, em seu Capítulo IV - Do 

Regimento Escolar, Seção I - Da Freqüência e do Aproveitamento, prevê:  

Artigo 69 § 6º - “O aproveitamento nos estudos será verificado, em cada disciplina, 

pelo desempenho do aluno, frente aos objetivos propostos no plano de ensino” e  

Artigo 70 – “A verificação do alcance dos objetivos em cada disciplina será realizada 

progressivamente, durante o período letivo, através de instrumentos de avaliação previstos 

no plano de ensino.”  

 

10.5 Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 

Os/as docentes elaboram seus planos de ensino nos quais figuram as formas de 

avaliação dos/das estudantes no transcorrer do semestre. Tais planos são entregues e 

debatidos no primeiro dia de aula da disciplina. As avaliações perfazem: presença e 

participação em sala de aula, provas escritas, trabalhos individuais e em grupo, além de 

apresentação dos trabalhos/pesquisas do Tempo Comunidade. 

Aos/às alunos/as com menor produtividade no transcorrer do semestre são 

organizadas aulas de recuperação no semestre posterior, ministradas no período noturno 

durante as etapas Tempo Universidade. Àqueles/as com reprovação, a LII oferece uma nova 

oportunidade de efetivação das disciplinas.  

Quanto à avaliação, veja-se, por exemplo, a experiência na primeira turma LII quanto 

aos trabalhos Tempo Comunidade que, a princípio, foram apresentados pelos/as alunos/as 

disciplina a disciplina. Já no quarto semestre, entendeu-se mais fecunda a organização de um 

eixo comum, com apresentação de um trabalho/pesquisa para quatro disciplinas e outro para 

a de Gestão, Controle e Monitoramento de Áreas Indígenas. Tal concatenação, avaliada ainda 
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como carente de aperfeiçoamentos, desaguou, no quinto semestre, para uma atividade mais 

produtiva, qual seja, a apresentação dos trabalhos decorrentes do Tempo Comunidade por 

turma durante a 10ª etapa, no auditório do Museu de Arqueologia e Etnologia/UFSC e na 

etapa seguinte no auditório do Centro de Filosofia e Ciências Humanas/UFSC no conjunto 

das três turmas. As disciplinas envolvidas somaram Arte Indígena I; Introdução ao Discurso 

Científico; Etnomatemática I; Práticas Corporais I e Introdução à Educação Especial e às 

Políticas Educacionais de Inclusão. A questão a ser desenvolvida pelos/as estudantes foi a 

que segue: “Desenvolver uma pesquisa que inclua observação, coleta de informações, 

sistematização das informações sobre um tema selecionado dentre os diversos modos de 

saber e fazer de sua comunidade. O resultado pode ser em texto escrito, a produção de 

imagens (como desenhos, fotos e vídeos), a gravação de som (por exemplo de uma fala, um 

canto, uma festa), e/ou projeto curatorial de exposição.” Neste caso, a disciplina a trabalhar 

de forma distinta foi Estágio I, dada a produção de questionários-diagnóstico em sala de aula 

na nona etapa e de apresentações diferenciadas durante as duas etapas Tempo Universidade 

subsequentes. O que se verificou nesta experiência foi a expressiva satisfação dos/as 

alunos/as e a marca dos conteúdos de disciplinas anteriormente ministradas. 

Já no semestre 2013.2, verificou-se novo trabalho Tempo Comunidade agregando 

todas as disciplinas das três terminalidades: Linguagens, Humanidades e Conhecimento 

Ambiental, excetuando-se igualmente Estágio II, com dinâmica própria. A proposição: 

efetivação do etnomapeamento de todas as áreas indígenas nas quais viviam os acadêmicos, 

com substrato nos conhecimentos veiculados pelas disciplinas, com apresentação por turma-

terminalidade quando da 13ª etapa e conjunta quando da 14ª etapa. De tal modo, cada aluno 

qualificou e consolidou sua pesquisa/trabalho de forma desencadeada e articulada. 

Por fim, na 15ª etapa iniciaram-se os esforços para a elaboração dos Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCCs), apresentados e arguidos nas respectivas bancas nas próprias 

comunidades, se assim houvesse interesse por parte dos acadêmicos. O Regulamento do TCC 

da Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica foi apresentado pelo Núcleo 

Docente Estruturante ao Colegiado e aprovado nessa instância em data de 31.10.13. 

No PPP da segunda turma, o TCC não vigorava. Não obstante, os acadêmicos 

solicitaram a sua inclusão, vindo a somar-se a disciplina OPA – Oficina de Pesquisa e Ação. 

A disciplina Projetos de Pesquisa e Ação (I a VII) ofertou a possibilidade de articulação de 

temáticas desde o primeiro semestre, consubstanciando um eixo de trabalho a conjugar as 

disciplinas, a integração da comunidade universitária - cursos regulares, programas de pós-
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graduação, núcleos e laboratórios de pesquisa, estudantes, docentes, TAEs -, os projetos das 

comunidades indígenas em execução ou elaboração, interesses de temas etc., a favorecer a 

efetivação de exercício interdisciplinar. Os docentes responsáveis por essas disciplinas 

conjugaram os Tempos Universidade e os Tempos Comunidade, acompanhando e 

monitorando os/as acadêmicos/as em suas trajetórias, organizando diagnósticos, projetos, 

textos etc.  

 

10.6 Avaliação do Projeto Político Pedagógico (1ª e 2ª turmas) / Projeto Pedagógico de 

Curso (3ª turma) 

A melhoria da qualidade do curso implica na avaliação do Projeto Pedagógico de 

Curso. Essa avaliação ocorre na Universidade diferentes etapas citadas anteriormente e com 

as comunidades indígenas nas próprias Terras Indígenas. Cada comunidade indígena deverá 

ser co-responsável pelo curso, tendo em vista que o PPC é uma construção coletiva que visa 

formar profissionais habilitados para desenvolver o ensino nos estabelecimentos escolares 

das comunidades indígenas: os professores pesquisadores. 

As avaliações nas comunidades indígenas buscaram contemplar comunidades nas 

quais vivem/atuam os discentes do curso. Além de informar as comunidades indígenas do 

conteúdo e processo de ensino, visa comprometer todos com o processo, havendo, então, 

coparticipantes. 

O projeto do curso deve sofrer permanente revisão, num processo democrático, 

envolvente e transparente, a fim de identificar se os objetivos estãos sendo cumpridos. Deve-

se verificar o funcionamento do curso e o comprometimento da Universidade, o desempenho 

dos professores, a equipe de coordenação e secretaria, a infra-estrutura da Universidade, as 

Atividades Acadêmico-Científico-Culturais e o processo de desenvolvimento curricular. 

O Colegiado do curso e o Núcleo Docente Estruturante são espaços fundamentais de 

avaliação para modificações e afirmações do Projeto Pedagógico de Curso. 

 

10.7 Apoio ao/à discente 

A LII tem como princípios básicos tanto a sua qualidade acadêmica quanto o 

acompanhamento e permanência qualitativa dos/as estudantes quando dos tempos 

universidade e comunidade. Para tanto deve ocorrer uma diversidade de ações que pretende 

suprir as suas necessidades específicas. 
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Atendimento na secretaria e coordenação da LII (sala da LII – Bloco D - CFH/UFSC): 

durante as etapas TU a equipe realiza suas atividades visando oferecer toda espécie de apoio, 

esclarecimento e assessoria aos/às estudantes indígenas, realizando atividades diversas para 

seu auxílio e conforto, inclusive no que diz respeito às crianças que acompanham seus pais.  

Atendimento no espaço coletivo da LII (sala contígua à da secretaria e coordenação 

da LII – Bloco D – CFH/UFSC): durante as etapas TU são servidos os cafés nos intervalos 

matutino e vespertino. É igualmente o espaço para repouso e permanência de crianças com 

cuidadoras. 

Deslocamento: o deslocamento aldeia/terra indígena – Ilha de Santa Catarina da 

primeira turma foi efetivado pela Funai, via Termo de Cooperação UFSC – Funai assinado 

em maio de 2011 por ambas as instituições federais. Os deslocamentos alojamento-UFSC- 

alojamento foram efetivados com recursos provenientes do curso de Licenciatura 

Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica (MEC) ou da Reitoria da UFSC. Os 

deslocamentos para AACCs ocorreram com transporte pago com recursos da LII (MEC) ou 

da PRAE/UFSC. Para a segunda turma o deslocamento foi organizado em sua totalidade pela 

coordenação da LII, sendo os custos arcados pela LII e pela UFSC. 

Hospedagem: durante todo o período de execução do curso entre fevereiro de 2011 e 

abril de 2015 a hospedagem dos/as alunos/as (com filhos/as em período de amamentação 

e/ou até início de idade escolar e cuidadoras) foi efetivada em hotéis situados na Ilha de Santa 

Catarina, selecionados a partir de tomada/comparação de preços e condições. A segunda 

turma, durante os Tempos Universidade, permaneceu hospedada na própria UFSC, nos locais 

denominados Grêmio e ex-Deseg. Com relação às refeições os/as estudantes tiveram acesso 

gratuito ao Restaurante Universitário. Os custos de alimentação dos/as acadêmicos/as foram 

provenientes dos recursos da LII (MEC) ou da Reitoria da UFSC. O custeio referente ao RU 

é de competência da PRAE. 

Presença de crianças e cuidadoras: durante as etapas intensivas, várias/os 

acadêmicas/os estiveram acompanhadas/os de seus/uas filhos/as, contando, inclusive, com a 

presença de cuidadoras. Algumas alunas engravidaram durante os semestres no transcorrer 

das duas turmas, requerendo cuidados especiais por parte da equipe de coordenação. No 

intuito de garantir aos familiares um ambiente de serenidade que possibilitasse maior 

rendimento acadêmico, foram organizados deslocamento, hospedagem e alimentação 

também para as crianças e cuidadoras, na medida do possível e de acordo com as 

possibilidades orçamentárias apresentadas pela coordenação do curso. A coordenação 
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intentou consolidar convênio com o Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI/CED/UFSC), 

visando a recepção e permanência parcial de crianças indígenas, o que resultou 

posteriormente no projeto “Este lugar também é seu: uma contribuição para a permanência 

de acadêmicos indígenas na UFSC!”, iniciado em 2016 sob coordenação da educadora 

Dalânea Cristina Flôr, anteriormente mencionado. 

Atividades diversas: nos interstícios entre as etapas, a coordenação buscou organizar 

as demandas necessárias ao bom desenvolvimento dos períodos Tempo Universidade, o que 

incluiu salas de aula, equipamentos, aquisição de materiais específicos, documentação etc. 

Durante a permanência da segunda turma deu-se a consolidação dos espaços da LII no Bloco 

D do CFH/UFSC, bem como a conquista de duas salas para utilização exclusiva quando das 

etapas Tempo Universidade da LII: a sala 110 (Antropologia) e a sala 10 (História). Durante 

os períodos Tempo Comunidade, quando os/as estudantes estão vivendo/atuando em suas 

comunidades, há esforços para a organização do acompanhamento dos trabalhos acadêmicos. 

Para tanto, profissionais docentes e/ou monitores procuram se mobilizar e se deslocar para 

as terras indígenas de maior proximidade. Aos/às estudantes que necessitam recuperação de 

notas de disciplinas, a coordenação viabiliza a atuação dos respectivos docentes, materiais 

didáticos. Aos/às acadêmicos/as reprovados/as em disciplinas, a coordenação organiza novas 

matrículas. Pensando políticas de permanência e maior inserção dos/as mesmos/as em 

pesquisas e atuações nas comunidades/escolas, foi apresentado projeto à CAPES/MEC, junto 

ao primeiro edital do PIBID Diversidade, em 2010. O projeto recebeu aprovação, com 

significativo corte de número de bolsas (de 120 para 56). Já em 2013 novo projeto PIBID 

Diversidade foi elaborado e posteriormente aprovado. Desta vez contou com bolsas para a 

totalidade dos/as alunos/as. O PIBID Diversidade não se verificou quando da segunda turma. 

No decurso de 2013, os/as acadêmicos/as da LII se inscreveram no então recém 

implantado Programa Bolsa Permanência (SESu/MEC), dada a adesão da UFSC em maio de 

2013. Tal aporte a ambas as turmas contribuiu em larga escala para a dedicação dos/as 

estudantes a sua formação no ensino superior.   



11 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CURSO 

O curso LII terá duração de quatro anos, contando com etapas Tempo Universidade e 

Tempo Comunidade. Este PPC direciona-se para início da terceira turma em março de 2021, 

com entradas quadrienais. 

É importante ressaltar novamente a gravidade do cenário vivido há meses em função 

da pandemia decorrente da COVID-19, com destaque à alta vulnerabilidade dos povos 

indígenas e a atual urgência de prevenção e combate à doença nas terras indígenas, o que 

afeta diretamente a possibilidade de deslocamento e permanência dos/as estudantes na 

Universidade, e pode acarretar, em consequência, a necessidade de alteração do cronograma 

para início de nova turma. O contexto está sendo acompanhado e analisado constantemente 

pela equipe de coordenação do curso LII. 

  



12 ESPAÇO FÍSICO, INFRAESTRUTURA 

As etapas Tempo Universidade ocorrerão costumeiramente nas dependências da 

UFSC, Campus Florianópolis. As salas de aula são oferecidas pelo Centro de Filosofia e 

Ciências Humanas em conjunto com a Prograd, de acordo com a disponibilidade.  

O curso conta com uma secretaria localizada no Bloco D, 1º Andar, prédio do CFH, 

com expediente no horário comercial, que pode ser acessada por pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida através de elevador localizado no prédio69.  

A sala da secretaria do curso é equipada com duas linhas telefônicas, computadores, 

laptops, projetores, câmeras fotográficas, GPS, internet e outros equipamentos para o bom 

desempenho dos tempos universidade e comunidade.  

Através de um acordo com os departamentos de História e Antropologia, atualmente 

o curso de Licenciatura conta com o uso preferencial das salas 110 e 10 do CFH durante os 

tempos-universidade. Ambas as salas têm acesso via elevador, estando adequadas para 

atender pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

Como integrante do CFH e da UFSC, o curso de Licenciatura Indígena conta com o 

apoio da Coordenadoria de Acessibilidade Educacional (CAE), setor vinculado à Secretaria 

de Ações Afirmativas e Diversidades (SAAD) da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Outro ponto a ser considerado refere-se ao alojamento para os/as estudantes indígenas 

da LII em regime especial de estudos. De 2011 a 2016 a sua estadia durante o Tempo 

Universidade (TU) foi em hotéis, com recursos PROLIND e UFSC. 

  A partir de 2017 foram disponibilizados para os/as estudantes da segunda turma da 

LII os seguintes dois espaços da UFSC para alojamento: 

 – Antigo prédio do Grêmio da Prefeitura Universitária da UFSC, espaço para 30 pessoas em 

sala única (com divisórias) com beliches, disponibilidade de banheiros e chuveiros; 

 – Antigo prédio do Departamento de Segurança (DESEG), junto à Prefeitura Universitária 

da UFSC: espaço para 10 pessoas em quartos separados, com dois sanitários com chuveiros. 

  Para receber a nova turma da LII a partir de 2021.1 é preciso uma reforma destes dois 

espaços. De acordo com as orientações recebidas pelo engenheiro Paulo Roberto Pinto da 

69 A UFSC promove uma política de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, 
conforme disposto na CF/88, artigos 205, 206 e 208, na NBR n° 9.050/2004, da ABNT, na Lei n° 10.098/2000, 
nos Decretos n° 5.296/2004, n° 6.949/2009, n° 7.611/2011 e na Portaria n° 3.284/2003. 

 



Luz, Secretário de Obras, Manutenção e Ambiente (SEOMA/UFSC), em reunião realizada 

no dia 04 de dezembro de 2019, a coordenação da LII requereu à Direção do CFH a 

apresentação, via SPA, de solicitação de reforma para a melhoria e adequação dos dois locais 

de alojamento dos acadêmicos do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da 

Mata Atlântica, visando o ingresso de nova turma a partir de 2021/1, com capacidade para 

45 acadêmicos, conforme apresentado em relatório do GT LII entregue ao Gabinete da 

Reitoria em 11 de março de 2020. 

 
- Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), Laboratórios e Infraestrutura de apoio 

ao curso 

  O CFH/UFSC possui laboratórios e Infraestrutura de apoio que apresentam materiais 

apropriados (mesas, computadores, equipamentos, bibliografia, amostras etc.) e, neste caso, 

destaca-se fundamentalmente o Laboratório de Informática, disponível para aula práticas e 

teóricas, que oferta conexão com internet e nele ocorre aprendizado com softwares 

informacionais, elaboração de exercícios e produções textuais para trabalhos de conclusão 

de curso e atividades específicas das disciplinas do curso.  

Além do Laboratório de Informática, outros laboratórios de ensino oportunizam 

aos/às professores/as em formação a experimentação de recursos didáticos e tecnológicos, 

com vistas a sua utilização eficiente, considerando também a perspectiva da educação 

inclusiva. Aos/às estudantes da LII são igualmente disponibilizados laboratórios de outros 

centros de ensino durante os tempos universidade, uso derivado de disciplinas ministradas 

no transcorrer dos semestres letivos. 

Exemplo de utilização de laboratório no próprio CFH se refere ao Laboratório de 

Cartografia Tátil e Escolar (LabTate), Departamento de Geociências, coordenado pela 

Professora Rosemy da Silva Nascimento, responsável e docente da disciplina Cartografia e 

Reconhecimento do Espaço Geográfico Indígena (GCN 8500).  

Outro exemplo oriundo do Centro de Comunicação e Expressão, são os laboratórios 

com Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs – como o LABCINE e LABSOM, 

que servirão de apoio durante a execução das atividades das disciplinas de Audiovisual I e II 

ministradas pelo Curso de Cinema do Departamento de Artes.  

13 MANIFESTAÇÃO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES 
INDÍGENAS NA UFSC E GARANTIA DE OFERTA DE DISCIPLINAS DA 
MATRIZ CURRICULAR EM CONDIÇÕES ADVERSAS 
* Manifestação encaminhada ao Departamento de Ensino e Câmara de Ensino de Graduação da UFSC em abril 



de 2021 

Vimos por meio desta esclarecer dois aspectos interrelacionados acerca dos conteúdos dos 
expedientes dos Departamentos de História (HST) e de Metodologia de Ensino (MEN) 
MEN), referente à contratação de Professores (Anexo Documental do processo) e das 
alternativas encontradas pelo Curso de Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata 
Atlântica (LII-UFSC) para a garantia do oferecimento das disciplinas e, portanto, da 
integralização do currículo. 
 
O curso de Licenciatura Intercultural Indígena no Sul das Mata Atlântica completa 10 anos 
na UFSC neste ano de 2021, com números que impressionam pelos baixos índices de evasão 
e altos índices de aprovação/integralização dos currículos pelos estudantes, tornando-se, 
assim, referência nacional para cursos assemelhados. Em 2011 foram oferecidas 40 vagas 
para cada povo, sendo que formamos 23 estudantes Guarani, 34 Kaingang e 21 Laklãnõ-
Xokleng. Já para a turma de 2016, foram oferecidas 15 vagas por povo, tendo sido formados 
15 estudantes Guarani, 09 Kaingang, e 12 Laklãnõ-Xokleng. 
 
Desde sua primeira edição, ainda em 2011, quando o curso foi oferecido a partir de 12 
Departamentos de Ensino da UFSC (História, Antropologia, Direito, Ecologia e Zoologia, 
Geociências, Metodologia de Ensino, Estudos Especializados em Educação, Fitotecnia, 
Engenharia Rural, Engenharia Sanitária e Ambiental e Língua e Literatura Estrangeira e 
Libras,), diversos departamentos, especialmente aqueles que ofereciam um maior número de 
disciplinas, foram entusiastas do curso, apoiando seu desenvolvimento com docentes, salas 
de aula e demais apoios, tanto logísticos quanto pedagógicos. No entanto, também desde o 
início se colocou a necessidade de contratação de docentes para o curso poder suprir toda a 
carga horária e a especificidade das disciplinas ofertadas. A mesma necessidade foi reiterada 
no segundo PPP que, apesar da redução do número de estudantes e terminalidades oferecidas, 
ainda contou com um número grande de departamentos parceiros (09 departamentos - HST, 
ANT, LSB, DIR, MEN, ECZ, EED, ENS e GCN). Não obstante as condicionantes de 
contratação explicitadas nos documentos dos departamentos, seja na edição de 2011, seja na 
de 2016, ambos os PPC foram aprovados pela UFSC. Por quê? Porque esta Instituição 
Federal de Ensino Superior reconhece a importância histórica deste curso específico para a 
formação de professores indígenas em sua trajetória. Esta universidade tem sido pioneira em 
tantas áreas e o foi e é também com relação à inclusão e diversidade e tem um papel nacional 
importante neste cenário.  
O Sul do país foi palco de processos históricos violentos de genocídio das populações 
indígenas que, por centenas de anos, mataram e dizimaram populações inteiras através de 
frentes de colonização. Também violentas foram as palavras e ideias que criaram a imagem 
de um sul exclusivamente branco, do qual o único passado e memória era a europeia. No 
entanto, ao menos desde a década de 1990, as populações indígenas do sul do país, 
especialmente através dos povos Kaingang, Guarani e Laklãnõ-Xokleng, vem demandando 
o reconhecimento de seu espaço histórico perante a sociedade que as invisibilizou.  
 
A UFSC reconhece a importância desta dívida histórica pelas suas políticas de inclusão social 
através de políticas diversas, tais como as cotas para Indígenas em cursos regulares de 
graduação, e, mais recentemente, as cotas para os Programas de Pós-graduação, assim como 
na promoção de práticas dentro da Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidades (SAAD) 
que vem atuando fortemente para o acolhimento da pluralidade na estrutura universitária. A 
Licenciatura Intercultural Indígena faz parte desta política de inclusão da diversidade étnico-
racial, mas também social e cultural, extrapolando a inclusão. A presença de uma 
Licenciatura Intercultural Indígena na UFSC permitiu que 165 estudantes indígenas 



circulassem no espaço universitário durante estes 10 anos, número muito superior aos que as 
ações afirmativas atingem com os estudantes indígenas. Mas para além dos números, a 
presença dos estudantes indígenas em um curso diferenciado transforma positivamente a 
própria universidade, que se repensa a partir de novos diálogos e aprendizados. A presença 
destes estudantes indígenas é também uma obrigação da universidade pública em atender a 
Lei nº 11.645 de 2008 que torna obrigatória a presença da temática indígena na escola, o que 
faz com que as universidades devam formar professores que possam ser formadores sobre 
esta temática. Ela também atende à Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (MEC, 1996), os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs – (MEC, 
1997), o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (MEC,1998), e a 
Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 76ª Sessão, artigo 31 (OIT, 
2003, p. 21), em que garantem que, entre outros aspectos, as escolas indígenas devem ter 
conteúdos culturalmente diferenciados e para isso precisamos também de professores 
indígenas com formação diferenciada a fim de atuarem nas escolas indígenas em suas terras. 
 
No currículo do Curso da Licenciatura Intercultural Indígena alguns aspectos são 
fundamentais, entre eles disciplinas das línguas indígenas e estágios docentes nas escolas 
indígenas. Ambos são de fundamental importância para a formação dos professores indígenas 
numa pedagogia diferenciada garantida por lei. No entanto, não há nenhum professor efetivo 
na UFSC que possa atuar nas disciplinas de línguas indígenas.  
 
Sobre a questão linguística, ressalta-se: a despeito da oficialidade da língua portuguesa, o 
Brasil é um país multilíngue, especialmente em relação às línguas indígenas. 
Exemplificando, o Censo de 2010 (IBGE) diagnosticou a existência de 274 línguas indígenas 
faladas no Brasil por cerca de 40% da população indígena. O direito ao uso de línguas 
maternas na esfera escolar é garantido pela Constituição Federal aos povos indígenas (Art. 
210). Ademais, outras iniciativas oficiais de reconhecimento dessas línguas inclui o 
Inventário da Diversidade Linguística (Decreto Federal nº 7.387, de 9 de dezembro de 2010) 
e as políticas municipais de cooficialização, que já reconheceram as seguintes línguas como 
cooficiais: São Gabriel da Cachoeira/AM (tukano, baniwa e nheengatu), Tacuru/MS 
(guarani), Bonfim e Cantá/RR, (wapixana e o macuxi), Tocantínia/TO (akwê-xerente), e São 
Félix do Xingu/PA (kayapó). Essa iniciativa continua sendo levada a cabo pelos municípios, 
tendo recebido apoio federal recentemente através do Projeto de Lei nº 3.074-A (deputado 
federal Dagoberto Nogueira Filho, PDT/MG), com vistas a formalizar no âmbito federal este 
dispositivo. Além desses exemplos nacionais, podemos mencionar uma série de instrumentos 
internacionais de direitos humanos que reconhecem e validam as línguas indígenas como 
patrimônios culturais e modos de organização simbólica da vida. Um exemplo é a iniciativa 
da UNESCO, que decretou a década de 2022 a 2032 como Década Internacional das Línguas 
Indígenas. 
 
Também podemos mencionar o papel ativo de pesquisadores indígenas no estudo e na 
revitalização de línguas indígenas no Brasil, o que pode ser exemplificado pelo projeto 
Língua Viva, apoiado pela Associação Brasileira de Linguística (http://vlv19.abralin.org/). A 
autonomia dos pesquisadores e professores indígenas tem sido uma pauta cada vez mais 
reconhecida e defendida, o que se exemplifica pela contratação de docentes indígenas nas 
universidades públicas brasileiras através de programas de ações afirmativas. No âmbito dos 
estudos da linguagem, há pesquisadores indígenas doutores e pós-doutores ativos e 
comprometidos com a pesquisa sobre suas línguas maternas que já atuaram na Licenciatura 
Intercultural Indígena – a exemplo da professora Márcia Nascimento Kaingang, 
extremamente ativa junto às políticas da ABRALIN em torno das línguas indígenas, o 



professor Nanblá Gakran, primeiro doutor em língua Laklãnõ-Xokleng e o professor Mauro 
Luiz Carvalho, mestre em Linguística. Compreendemos que as políticas de contratação de 
docentes e pesquisadores indígenas devem ser vistas com atenção especial, atentando para a 
importância de seu protagonismo na formação de professores, na condução de pesquisas de 
excelência e na promoção de justiça social e epistêmica.  
 
Não há professor indígena na UFSC em nenhum de seus 128 departamentos, apesar de termos 
no Sul do país duas das populações indígenas demograficamente maiores do país, a saber, os 
Guarani e os Kaingang. A invisibilização desses povos do Sul é tão eficaz que mesmo nós, 
pesquisadores, pouco nos damos conta que o Sul é composto por duas das maiores 
populações indígenas do Brasil. Assim a contratação de professores indígenas nesta 
Universidade que atuem tanto na Licenciatura Intercultural Indígena como em outros Cursos 
é urgente. É necessária para todos nós. Este deve ser um posicionamento político desta 
Universidade frente ao seu papel público com relação à sociedade, o seu dever de 
representatividade da diversidade social que a alimenta e sustenta. 
 
Assim, entendemos que a ênfase dada nas contratações de professores nos ofícios 
apresentados pelos dois departamentos que tem a maior carga horária da Licenciatura 
Indígena não representam uma ausência de apoio a este curso, o que reafirmam 
explicitamente em seus ofícios, mas demonstram sim o reconhecimento da importância de 
uma contratação de professores indígenas que possam atuar em diversas áreas no que se 
refere à temática indígena e mais especificamente a partir de suas línguas, suas escolas 
indígenas diferenciadas, de suas realidades socioculturais e suas cosmovisões. 
 
No entanto e apesar das condicionantes e importantes menções à necessidade de contratações, 
o Curso de Licenciatura Intercultural Indígena nestes 10 anos atendeu e expandiu todas as 
demandas que justificaram sua existência lá em 2011, mesmo sem as contratações reiteradas 
nos dois processos anteriores. 
 
Neste percurso não obtivemos a contratação de professores para atuar especificamente no 
Curso de Licenciatura Intercultural Indígena, mas nenhuma disciplina da matriz curricular 
deixou de ser oferecida.  
 
Entendendo a gravidade do momento pelo qual esta universidade está passando, com suas 
limitações econômicas e de contratação de professores, apresentamos abaixo alternativas 
para garantir as disciplinas da matriz curricular e assim a garantia da integralização do 
currículo de nossos alunos, mesmo em situações adversas que não permitam as contratações 
necessárias, apesar de sua importância. Acrescemos exemplos práticos de como estas 
alternativas já vem sendo implantadas com sucesso para as duas turmas anteriores e assim 
poderiam também ser utilizadas para a continuidade do curso. 
 
a. Verbas e Parcerias externas 
 
Na primeira e segunda turma do curso, a Licenciatura Intercultural Indígena contou com o 
apoio financeiro do MEC a partir da aprovação de seu projeto, segundo o Edital nº 5, 
conforme publicação no DOU em 25.09.08 (PPP 2011), o que possibilitou a contratação de 
professores externos junto com professores efetivos responsáveis para a oferta de disciplinas 
específicas para as quais a UFSC não possuía docentes em seu quadro de efetivos. 
 
 



QUADRO DE PROFESSORES E DISCIPLINAS E ANOS CONTRATADOS PELO MEC 
 

Professores Disciplinas 
 

Anos 
 

Bartomeu Melià Lliteres 
 

Laboratório de Língua Guarani I 2011-
1 

Laboratório de Língua Guarani – Fundamentos da Escrita 
2011-
2 
 

Laboratório de Língua Guarani – Política Linguística 
2012-
1 
 

Mauro Luiz de Carvalho 

Laboratório de Língua Guarani – Fundamentos da Escrita 
2011-
1 
 

Laboratório de Língua Guarani – Política Linguística 2012-
1 

Língua Guarani I 2016-
1 

Língua Guarani II 2016-
2 

Língua Guarani III 2017-
1 

Língua Guarani IV 2017-
2 

Silvia Maria de Oliveira 
 

Laboratório de Língua Kaingáng I 2011-
2 

Gestão Educacional Indígena 2012-
1 

Organização do Trabalho Escolar I 2012-
1 

Estágio I 2013-
1 

Estágio II 2013-
2 

Estágio III 2014-
1 

Estágio IV 2014-
1 

Língua Português-Brasileira I: Turma Laklãnõ-Xokleng 2016-
1 

Organização do Trabalho Escolar 2018-
2 

Estágio II 2018-
2 

Estágio III 2019-
1 



Estágio IV 2019-
2 

Nanblá Gakran 
 

Laboratório de Língua Xokleng I 2011-
1 

Laboratório de Língua Xokleng - Fundamentos da Escrita 2011-
2 

Língua Laklãnõ-Xokleng I 2016-
1 

Língua Laklãnõ-Xokleng II 2016-
2 

Walmir Pereira 

Mitologia Indígena I -Xokleng 2011-
1 

Organização Social Xokleng 2011-
2 

Territórios e Territorialidades 2012-
1 

Cátia Weber 

Tecnologias de Informação e Comunicação e Populações 
Indígenas 

2011-
1 

Estágio I 2013-
1 

Estágio II 2013-
2 

Estágio III 2014-
1 

Estágio IV 2014-
2 

Ricardo Braz Tecnologias de Informação e Comunicação e Populações 
Indígenas 

2011-
1 

Zaqueu Key Claudino Laboratório de Língua Kaingáng - Fundamentos da Escrita 
 

2011-
2 

Pedro Alves de Assis 
 

Laboratório de Língua Kaingáng - Fundamentos da Escrita 2011-
2 

Laboratório de Língua Kaingáng – Política Linguística 2012-
1 

Língua Kaingang I 2016-
1 

Flávia Cristina de Mello Organização Social Guarani 2011-
2 

Ricardo Cid Fernandes Organização Social Kaingáng 2011-
2 

Ninarosa Mozzato da Silva 
Manfroi História do Pensamento Ocidental 2011-

2 

Kalna Mareto Teao Gestão Educacional Indígena 2012-
1 

Iara Tatiana Bonin Gestão Educacional Indígena 2012-
1 

Valmir Cipriano Laboratório de Língua Kaingáng – Política Linguística 2012-



1 

Terezinha Bublitz Laboratório de Língua Xokleng – Política Linguística 2012-
1 

Iozodara Telma Branco De 
George 

Etnomatemática I 2013-
1 

Etnomatemática II 2013-
2 

Claudio Lopes de Jesus 
Etnomatemática I 2013-

1 

Etnomatemática II 2013-
2 

Roseli de Alvarenga Correa Etnomatemática I 2013-
1 

Maria Aparecida de Souza 
Perelli  
 

Metodologia de Ensino 
II 

2014-
1 

Ana Luzia Nunes Caritá 
 

Estágio I 2013-
1 

Estágio II 2013-
2 

Estágio III 2014-
1 

Estágio IV 2014-
2 

João Rivelino Rezende Barreto 

Literatura Indígena 2013-
2 

Organização do Trabalho Escolar II 2014-
2 

Organização do Trabalho Escolar III 2014-
2 

Metodologia de Pesquisa II 2014-
1 

Veronice Lovato Rossato 
 

Metodologia de Ensino II 2014-
1 

Organização do Trabalho Escolar II 2014-
2 

Organização do Trabalho Escolar III 2014-
2 

Ana Maria Ramo y Affonso 
Organização do Trabalho Escolar II 2014-

2 

Organização do Trabalho Escolar III 2014-
2 

Márcia Nascimento 
 

Língua Kaingang II 2016-
2 

Língua Kaingang III 2017-
1 

Língua Kaingang IV 2017-



2 

Carlos Guerola 
 Língua Português-Brasileira I: Turma Guarani 2016-

1 

Josué Carvalho 
 Língua Português-Brasileira I: Turma Kaingang 2016-

1 

Joziléia Daniza Kaingang 

Projetos de Pesquisa e Ação VI 2018-
2 

Projetos de Pesquisa e Ação VII 2019-
1 

Oficina de Pesquisa e Ação de Conclusão de Curso 2019-
2 

 
 
É importante ressaltar que se no primeiro ano contamos com um grande aporte financeiro, o 
que nos permitiu a contratação de muitos professores externos, na segunda turma os recursos 
foram drasticamente reduzidos, implicando na necessidade de criação de outras alternativas 
para suprir a necessidade de professores (ver itens b e c). 
 
O MEC, através da Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação - SEMESP, já 
indicou que haverá um novo edital para as Licenciaturas Indígenas ainda neste ano de 2021 
(ver ofício Nº 21/2020/CGICQT/DMESP/SEMESP/DMESP/SEMESP/SEMESP-MEC, 
Brasília, 20 de agosto de 2020 anexo ao processo), o que nos permitiria novo aporte 
financeiro para a contratação de professores externos para disciplinas específicas. 
 
Outros parceiros que vem apoiando a realização do curso são as Secretarias de Estado da 
Educação, a exemplo da SED/SC e SEDUC/RS, estados de origem da maioria de nossos 
estudantes, que através de termos de convênio (2011: Convênio 2011/0029 e 2017: Convênio  
2017/0054) têm dado suporte de diversas maneiras para o curso, inclusive cedendo servidores 
para atuar como professores em disciplinas específicas na licenciatura junto a professores 
efetivos responsáveis, como foi o caso da Profa. Ismênia Vieira, que atuou como professora 
da disciplina Metodologia do Ensino I, no ano de 2012. 
 
Esta possibilidade é aqui apresentada como uma forte alternativa no caso da impossibilidade 
de contratação de professores pela UFSC para disciplinas específicas do Curso, 
especificamente as disciplinas de línguas indígenas, enquanto o cenário de contratações 
internas não for favorável. Esta possibilidade pauta-se no Decreto nº 336, de 6 de novembro 
de 2019, que regulamenta a disposição de servidor público e através de seu Artigo Primeiro, 
dispõe sobre a “movimentação temporária do servidor público para ter exercício em outro 
órgão ou outra entidade dos Poderes do Estado, conforme o disposto neste Decreto.”, sendo 
aplicável, conforme indicado em seu Parágrafo único “à disposição de servidor público para 
a União, outros Estados, o Distrito Federal ou Municípios de quaisquer Estados, em todos os 
seus Poderes”. Com base neste decreto e em nossa experiência anterior, nossa proposta seria 
a cessão temporária de professores indígenas contratados pela SED/SC nas escolas indígenas, 
muitos deles inclusive nossos ex-alunos já formados, para lecionar as disciplinas específicas 
de Línguas Indígenas, com um acompanhamento de um professor responsável efetivo do 
quadro docente da UFSC. 
A presença de professores indígenas concursados junto à SED para atuar temporariamente 
na Licenciatura Indígena da UFSC ocorreria através de um cronograma combinado 
anteriormente com essa Secretaria, como parte dos Tempos-Universidade (conforme previsto 



em nossa Pedagogia da Alternância). A organização de cada tempo-universidade é feita de 
forma concentrada na UFSC. 
 

b. Projetos de extensão e redes 
 
A falta de professores para atuar nas disciplinas de estágio também foram supridas através 
de parcerias com mestre, doutores, pós-doutores e técnicos dos departamentos e centros da 
UFSC que, contando com a supervisão de docentes efetivos, participaram como professores 
em disciplinas específicas, além de realizaram seus estágios-docência ou atividades pós-
doutorais nas disciplinas da grade curricular da Licenciatura Indígena. Cabe destacar o 
Museu de Arqueologia e Etnologia Oswaldo Rodrigues Cabral (Marque) da UFSC, que tem 
sido um importante parceiro neste sentido, com a participação de seus técnicos-
administrativos, como a Dra. Maria Dorothea Post Darella e o Dr. Aldo Litaiff, desde o início 
do curso, tanto compondo o grupo de coordenação deste curso, como atuando como 
professores nas disciplinas e assim reforçando a colaboração interdepartamental e 
interinstitucional da Licenciatura Indígena. Já a participação de pós-doutorandos, doutores e 
mestres de programas de pós-graduação de departamentos da UFSC foi ainda uma alternativa 
apontada por docentes do Departamento de Língua e Literatura Vernáculas como parte de um 
projeto interdepartamental de extensão, no qual pós-doutorandos, doutorandos e mestres 
poderiam atuar nas disciplinas de línguas indígenas oferecidas pelo curso. 
 

QUADRO DE ALUNOS DE MESTRADO/ DOUTORADO/PÓS-
DOUTORADO/TÉCNICOS DA UFSC QUE ATUARAM COMO PROFESSORES COM 

INDICAÇÃO DE ANO E DISCIPLINA EM QUE ATUARAM 
 

Mestrandos/Doutorandos/Pós-
Doutorandos/Técnicos da UFSC Disciplinas 

 
Anos 

 

Maria Dorothea Post Darella 

Territórios e Territorialidades 2012-1 

Gestão, Controle e Monitoramento das Áreas 
Indígenas 2012-2 

Língua Portuguesa II 2013-2 

TCC – Trabalho de Conclusão de Curso 2014-1 

Apresentação dos TCCs e da produção de um 
desenho curricular de escola específica (Guarani, 
Kaingáng e Xokleng) 

2014-2 

Controle e Monitoramento de áreas indígenas 2018-1 

Aldo Litaiff  

Mitologia Indígena I 2011-1 

Introdução ao Discurso Científico 2013-1 

Mitologia Indígena II 2013-2 

Clovis Antonio Brighenti 
 

História Indígena Pré e Pós-Colonial 2011-1 

Metodologia da Pesquisa I 2011-2 

Gestão, Controle e Monitoramento das Áreas 
Indígenas 2012-2 

Sandor Fernando Bringmann 
 

História Indígena Pré e Pós-Colonial 2011-1 

Metodologia da Pesquisa I 2011-2 

Organização do Trabalho Escolar I 2012-2 



 

Helena Alpini Rosa 
 

História Indígena Pré e Pós-Colonial 2011-1 

Metodologia da Pesquisa I 2011-2 

Organização do Trabalho Escolar I 2012-2 

Estágio I 2013-1 

Estágio II 2013-2 

Estágio III 2014-1 
 

Rafael Casanova de Lima e Silva Hoerhann História do Pensamento Ocidental 2011-2 

Moacir Haverroth 
 Saúde Indígena I 2012-1 

Daniel Scopel Saúde Indígena I 
 
2012-1 
 

Nádia Heusi Silveira 
 

Saúde Indígena I 2012-1 

Saúde Indígena 2018-2 

Diogo de Oliveira 
 Saúde Indígena I 2012-1 

Ewerton Aires de Oliveira 
 Saúde Indígena I 2012-1 

Ari Ghiggi Junior Saúde Indígena I 2012-1 

Ana Luiza Arraes de Alencar Assis 
 

Biodiversidade e Sociodiversidade 2012-1 

Gestão, Controle e Monitoramento das Áreas 
Indígenas 2012-2 

Sofia Zank Biodiversidade e Sociodiversidade 2012-1 

Carlos Maroto Guerola 

Alfabetização em Contexto Bilíngue 2012-2 

Introdução ao Discurso Científico 2013-1 

Laboratório de Ensino de Língua Indígena IV 2013-2 

Gustavo Lopez Estivalet Alfabetização em Contexto Bilíngue 2012-2 

Clarissa Rocha de Melo 

Infância Indígena 2012-2 

Práticas Corporais I 2013-1 

Práticas Corporais II 2013-2 

Suzana Cavalheiro de Jesus 

Infância Indígena 2012-2 

Práticas Corporais I 2013-1 

Introdução à Educação Especial e às Políticas 
Educacionais de Inclusão 2013-1 

Julia Manso 
 

Gestão, Controle e Monitoramento das Áreas 
Indígenas 2012-2 

Luis Bulcão 

Gestão, Controle e Monitoramento das Áreas 
Indígenas 2012-2 

Cartografia e Reconhecimento do Espaço 
Geográfico Indígena 2013-2 

Scheilla Soares Introdução à Educação Especial e às Políticas 2013-1 



 Educacionais de Inclusão 

Giovanni Colossi Scotton 
 

Cartografia e Reconhecimento do Espaço 
Geográfico Indígena 2013-2 

Lays Cruz Conceição Arte Indígena II 2013-2 

Lilian Bulbarelli Parra Metodologia de Pesquisa II 2014-1 

Julio Portocarrero Saúde Indígena 2018-2 

Fernando Ciello Saúde Indígena 2018-2 

Elis Nascimento Produção de Material de Apoio Audiovisual l e II 2019-1 e 
2019-2 

Ítalo Mongconãnn Produção de Material de Apoio Audiovisual l e II 2019-1 e 
2019-2 

 
 

c. Contratação de substitutos 
 
Nos últimos anos da segunda turma, com uma ainda maior redução de aporte financeiro 
externo do MEC, as disciplinas especializadas, especialmente de línguas indígenas, mas não 
apenas estas, foram oferecidas através da contratação de professores substitutos. 
 
Tendo em vista a trajetória de institucionalização do curso na UFSC tratou-se de uma grande 
conquista para o Curso de Licenciatura Intercultural Indígena, pois foi a primeira vez que 
professores indígenas foram contratados em concursos públicos nesta universidade. 
 

QUADRO COM PROFESSORES SUBSTITUTOS, DISCIPLINA E ANO 
 

 
Professores Substitutos 

 
Disciplinas Anos 

Aline Ramos Francisco 
 

Língua Português-Brasileira II: Turma Guarani 2016-2 

Língua Português-Brasileira II: Turma Kaingang 2016-2 

Língua Português-Brasileira II: Turma Laklãnõ-Xokleng 2016-2 

Direitos Indígenas I 2017-1 

Projetos de Pesquisa e Ação V 2018-1 

Estágio I 2018-1 

Projetos de Pesquisa e Ação VI 2018-2 

Nanblá Gakran 
 

Projetos de Pesquisa e Ação III 2017-1 

Projetos de Pesquisa e Ação IV 2017-2 

Língua Laklãnõ-Xokleng IV 2017-2 

Projetos de Pesquisa e Ação V 2018-1 

Metodologia de Ensino 2018-1 

Estágio I 2018-1 

Projetos de Pesquisa e Ação VI 2018-2 

Kércia Priscilla Figueiredo Peixoto Projetos de Pesquisa e Ação V 2018-1 



Metodologia de Ensino 2018-1 

Estágio I 2018-1 

Organização do Trabalho Escolar 2018-2 

Estágio II 2018-2 

Estágio III (Turma Guarani) 2019-1 

Produção de Material de Apoio Audiovisual I 2019-1 

Projetos de Pesquisa e Ação VII 2019-1 

Oficina de Pesquisa e Ação de Conclusão de Curso 2019-2 

Estágio IV: Turma Guarani 2019-2 

Produção de Material de Apoio Audiovisual II 2019-2 

Josué Carvalho 

Organização do Trabalho Escolar 2018-2 

Estágio II 2018-2 

Estágio III (Turma Kaingang) 2019-1 

Patrimônio Material e Imaterial II 2019-1 

Projetos de Pesquisa e Ação VII 2019-1 

Oficina de Pesquisa e Ação de Conclusão de Curso 2019-2 

Estágio IV: Turma Kaingang 2019-2 

 
As contratações de Professores substitutos, conforme observado na tabela acima, foram 
realizadas a partir de vagas oriundas dos Departamentos História, Antropologia e Psicologia, 
indicando que estes departamentos se empenharam para a garantia da oferta das disciplinas 
através do oferecimento de suas vagas de substitutos para o Curso de Licenciatura 
Intercultural Indígena. 
 
É importante ressaltar que a contratação de professores indígenas vem sendo praticada por 
diversas Universidades Federais, como na Bahia, no Amazonas e no Mato Grosso do Sul 
(Universidade Federal de Grande Dourados). 
 
A continuidade da Licenciatura Intercultura Indígena da UFSC é de fundamental importância 
para os três povos indígenas da região sul do país – Guarani, Kaingang e Laklãnõ-Xokleng, 
conforme reiterado pelas diversas lideranças indígenas de várias terras indígenas e aldeias 
consultadas sistematicamente durante o Grupo de Trabalho formado por portaria do próprio 
Gabinete da Reitoria da UFSC em 2019. Todos são unânimes em afirmar a necessidade de 
formação de professores para suprir as demandas nas aldeias, no fortalecimento dos 
currículos diferenciados das escolas indígenas, conforme garante a Constituição Federal de 
1988 e legislação infraconstitucional. Cabe destacar o texto da Constituição Estadual 
catarinense, de 1992, cujo artigo 192 do CAPÍTULO VIII - DOS ÍNDIOS, reza: “O Estado 
respeitará e fará respeitar, em seu território, os direitos, bens materiais, crenças e tradições e 
todas as garantias conferidas aos índios na Constituição Federal.” O seu Parágrafo único 
enuncia: “O Estado assegurará às comunidades indígenas nativas, de seu território, proteção, 
assistência social, técnica e de saúde, sem interferir em seus hábitos, crenças e costumes.” 
 
Por fim, gostaríamos de reiterar o crescimento deste curso nos últimos anos, que atualmente 
é composto por 13 Departamentos de Ensino da UFSC (História, Antropologia, Museologia, 
Direito, Ecologia e Zoologia, Geociências, Metodologia de Ensino, Estudos Especializados 



em Educação, Engenharia Sanitária e Ambiental, Psicologia, Libras, Artes, Língua e 
Literatura Estrangeira)  que vem atuando cada vez mais diretamente no curso oferecendo 
seus docentes, participando de sua gestão a partir de ações conjuntas, atuando no colegiado, 
no NDE, promovendo eventos interdepartamentais, uso de laboratórios e tantas outras ações. 
Este crescimento e envolvimento que pode ser visto nos documentos anexos reforça a 
aprovação deste Curso pelos Departamentos, bem como o seu suporte para que ele possa 
continuar existindo, mesmo que em condições adversas à contratação, como a que estamos 
vivendo neste momento. 
 
Acreditamos que os componentes do DEN e da Câmara de Ensino de Graduação são parte 
deste grande movimento com o compromisso em garantir uma universidade pública diversa 
e para todos, todas e todes. 
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