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1º CIRCULAR  

 

 

O II Encontro Nacional de Estudantes Indígenas – ENEI acontecerá nos dias 04 

a 07 de agosto de 2014, na Universidade Católica Dom Bosco, na cidade de Campo 

Grande – MS. 

O encontro tem como tema “Políticas Públicas para os acadêmicos e 

egressos indígenas: avanços e desafios” e busca dar continuidade as discussões e 

reflexões desenvolvidas no I ENEI realizado no ano de 2013 na Universidade Federal 

de São Carlos – UFSCar e nos Encontros de Acadêmicos Indígenas de Mato Grosso do 

Sul são realizados desde o ano 2006 no âmbito Projeto Rede de Saberes (UCDB, 

UEMS, UFMS e UFGD) e do Núcleo de Estudos e Pesquisas das Populações Indígenas 

(NEPPI/UCDB), com apoio da Fundação Ford. Constitui-se em oportunidade para a 

discussão e socialização de postulados teóricos e metodológicos utilizados em pesquisas 

voltadas para o ensino superior indígena, bem como sobre saberes locais, educação, 

saúde, gestão territorial, direito, entre outros. Como espaço privilegiado tendo 

interlocutores pesquisadores indígenas, sobretudo no que tange a práticas educativas em 

contexto intercultural, no evento serão enfatizados diálogos de saberes, atuação 

profissional, educação superior. 

Objetivo Geral: Criar espaço de discussão e socialização de pesquisas e 

trabalhos sobre o tema, Metas e Desafios no Caminho do Ensino Superior tendo em 

vista contribuir para a formação de profissionais indígenas que melhor atendam as 

demandas de suas comunidades. 

http://enei2014.wordpress.com/


  
 

Objetivos Específicos: a) Possibilitar a apresentação de pesquisas e estudos 

sobre o Tema do Encontro Nacional dos estudantes Indígenas; b) Permitir que os 

acadêmicos e pesquisadores indígenas do Brasil possam trocar experiências sobre suas 

trajetórias nas Instituições de Ensino Superior, e os desafios que percebem quando 

adentra a Universidades. 

Até trinta de junho (30/06), pesquisadores podem inscrever resumos de 

trabalhos para apresentação de banner e resumo expandido para apresentação oral 

durante o evento. Serão aceitos trabalhos em forma de textos, banners e vídeos, que 

dialoguem com a temática do evento e estejam vinculados ao tema de um dos Grupos 

Temáticos abaixo: 

 

GT 1 – Ciências da terra, sustentabilidade e meio ambiente 

O simpósio contempla resultados de pesquisas em andamento ou conclusas que 

abordem a fragilização dos territórios indígenas, bem como seu entorno e os reflexos na 

cultura e modo tradicional de vida das comunidades. O presente eixo temático receberá 

trabalhos que discutem o papel dos das comunidades indígenas na preservação 

ambiental dos ecossistemas brasileiros, ainda, a necessidade de ambientes 

ecologicamente equilibrados para a prática cultural. É neste contexto que o Grupo de 

Trabalho pretende refletir na busca de alternativas de desenvolvimento que tenham em 

conta o conhecimento e a experiência histórica e cultural específica de cada um dos 

povos, com vistas à reconstrução de sua qualidade de vida. 

 

GT 2 – Direito indígena, território e movimento indígena 

O simpósio receberá pesquisas que abordam discussões sobre direito indigenista e a luta 

dos povos por seus territórios tradicionais. Esses temas não estão contemplados na 

grade dos cursos de direito das instituições de ensino superior e poucos são os 

profissionais que se dedicam a esta temática. Concomitante, as comunidades indígenas 

vivenciam um estágio de intensas reivindicações por seus territórios e carecem de uma 

assessoria jurídica especializada. Assim, o espaço tem por objetivo trazer a reflexão 

esses direitos, a luta por territórios e a pauta do movimento indígena.   

 

GT 3 – Educação indígena, escola e práticas interculturais  

O simpósio receberá trabalhos e pesquisas em andamentos e concluídos voltados a 

promoção da reflexão e experiências sobre educação indígena, escola indígena, práticas 

interculturais e processo próprio do ensino – aprendizagem na língua materna. Tendo 

como foco a ensaios que versem sobre a formação de professores indígenas, inicial e 

continuada, para a Educação Básica: educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio. Pretende-se dar ênfase para construção de novos currículos, metodologias, 

pedagogias, conteúdos, recursos didáticos que legitimem os saberes tradicionais 

indígenas como produtores de saberes no diálogo com outros saberes. 

 

GT 4 – Educação superior indígena e profissionalização  

O simpósio contempla reflexões a partir da experiência do acesso e permanência de 

indígenas no ensino superior. Temas como identidade, sentimento de pertença, 

significado desta presença nas IES para as comunidades indígenas, papel dos saberes 



  
 

indígenas na formação acadêmica, perspectivas de inserção no mundo do 

trabalho/comunidades de origem na pós-universidade, relações interétnicas e situações 

de preconceito e não-adaptação, políticas públicas (propostas e/ou ausentes), entre 

outras. 

 

GT 5 – Formação acadêmica e ciências da saúde e medicina tradicional  

O Grupo de Trabalho receberá pesquisas sobre temáticas de saúde; saúde indígena, 

sobre seus conceitos: na Atenção Básica, Média e Alta Complexidade. Discutindo sobre 

a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas no Sistema Único de 

Saúde (SUS), Controle Social (Conselhos de Saúde/ Participação da Comunidade), 

Práticas de saúde, Relato de experiência de profissionais indígenas, Condições de 

Trabalho. Assim, abordaremos os cuidados com o corpo, noções de saúde e doença e 

práticas terapêuticas, mas também as atividades religiosas, recreativas e de trabalho, 

pensando essas práticas sociais em relação à promoção ou fragilização das condições de 

saúde nas comunidades indígenas.  

 

GT 6 – Tecnologias da informação, comunicação e a demanda indígena  

O simpósio receberá trabalhos, pesquisas e experiências que envolvam novas 

tecnologias da informação e comunicação, em especial novas mídias, redes sociais e 

portais eletrônicos, em pesquisas, registros e comunicação entre aldeias, povos e com o 

entorno regional para veiculação de pautas e demandas indígenas. Esse simpósio 

destina-se a ser um fórum de debate sobre experiências e potencialidades das novas 

mídias no que diz respeito aos povos indígenas. 

Observações: 

O evento não tem taxa de inscrição. 

O evento está oferecendo hospedagem e alimentação aos acadêmicos e 

pesquisadores indígenas que irão apresentar trabalho.  

 

Formatação: 

 

Resumo para apresentação de Banner:  

Máximo 150 palavras, fonte Arial, tamanho 12, espaço 1, contendo de 3 a 5 palavras-

chave. 

Banners: O Painel deverá ser confeccionado no tamanho A0 (84 cm de largura e 120 cm 

de altura, aproximadamente), e nele deverá conter: o nome do evento; o título da 

pesquisa; o nome do proponente com a referência (Instituição, curso, nome do 

orientador, órgão de fomento, em caso de bolsista); e o texto de apresentação da 

pesquisa. 

  

Resumo expandido:  

O texto deve conter as seguintes seções: INTRODUÇÃO, METODOLOGIA, 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E OU DISCUSSÕES, CONSIDERAÇÕES FINAIS e 

REFERÊNCIAS. O espaçamento entre linhas será simples, fonte Arial 12 e o parágrafo 



  
 

será justificado. O RESUMO EXPANDIDO DEVERÁ TER NO MÍNIMO 3  E NO 

MÁXIMO 5 LAUDAS, seguindo as normas da ABNT em vigor.  

 

Vídeo: 10 minutos (máximo). Sinopse do vídeo. 

 

Mais informações pelo e-mail comissaoenei2014@gmail.com  

  

COMISSÃO ORGANIZADORA: 

 

Benilda Virgílio - Kadiwéu  

Caroline Lencine dos Santos – Terena  

Daniele Lourenço – Terena  

Dione Alcântara – Terena  

Luiz Henrique Eloy Amado – Terena  

Marcelo Ribeiro Coelho – Terena  

Milton Bokodoregaru – Bororo 

Paulo Henrique Gomes da Silva – Pankararu  

Poran Potiguara    

Ronildo Jorge – Terena 

Sérgio da Silva Reginaldo – Terena   

Simone Eloy Amado – Terena  

Tatiane Martins – Guarani Kaiowá 

Vastir Eloy Amado – Terena   

 

COMISSÃO CIENTÍFICA 

Airton Gasparini (Kaigang) – Mestre em Ensino de Ciências/UFMS 

Anari Braz Bomfim (Pataxó) – Mestre em Educação/UFBA 

Eder Alcantara (Terena) – Mestre em História/UFGD 

Elda Vasques (Guarani) – Mestre em Educação/UCDB 

Simone Eloy Amado (Terena) – Mestranda em Antropologia/Museu Nacional – UFRJ 

Eliel Benites (Kaiowá) – Mestre em Educação/UCDB 

Elison Floriano Tiago (Terena) – Mestre em Agronomia/UFGD 

Leosmar Antonio (Terena) – Mestre em Desenvolvimento Local/UCDB 

Lindomar Lili (Terena) – Mestre em Ciências Sociais/PUCSP 

Luiz Henrique Eloy Amado (Terena) – Mestre em Desenvolvimento Local/UCDB 

Miguel Jordão (Terena) – Mestre em Ciências Sociais, Agricultura e Sociedade/UFRRJ 

Naine Terena de Jesus (Terena) – Doutora em Educação/PUCSP 

Teodora de Souza (Guarani Kaiowá) – Mestra em Educação pela UCDB 

Tonico Benites (Kaiowá) – Doutor em Antropologia/Museu Nacional – UFRJ 

Zuleica Tiago (Terena) – Mestranda em Saúde da Família/UFMS 

 

PROGRAMAÇÃO (PRELIMINAR) 

Dia 04.08.2014 - Segunda-feira / Loca: Anfiteatro Bloco A - UCDB 

15h00min – Credenciamento  

19h00min – Abertura: apresentações culturais  

20h00min – Mesa de abertura: 

mailto:comissaoenei2014@gmail.com


  
 

21h00min – Mesa 1: “Políticas Pública para Educação Superior Indígena: Avanços e 

Desafios”.  

Dia 05.08.2014 - Terça-Feira / Local: Ginásio Poliesportivo Dom Bosco  

07h30min – Mesa 2: O pesquisador indígena e sua comunidade  

10h00min – Mesa 3: O estudante indígena e a luta pelo território tradicional  

13h30min – Mesa 4: Diálogo dos novos desafios da pós-formação 

15h30min – Mesa 5: O profissional indígena na construção de uma saúde indígena 

diferenciada 

 

Dia 06.08.2014 - Quarta-Feira / Local: Ginásio Poliesportivo Dom Bosco  

07h30min – Mesa 6: A Universidade Indígena: pressupostos e desafios para a 

interculturalidade  

13h30min as 17h30min –  Diálogos Ameríndios: apresentação de pesquisas indígenas  

20h00min – Desfile de moda tradicional: Trajes Étnicos das Etnias – 

Masculino/Feminino.  

22h00min – Encerramento: DJ Eric Marky Terena. 

 

Dia 07.08.2014 - Quinta-Feira / Local: Ginásio Poliesportivo Dom Bosco  

08h00min – Mesa 7: Relatório Final do II Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas 

– ENEI.  

 

CRONOGRAMA PREVISTO 

 

ATIVIDADES, AÇÕES, COMUNICAÇÕES DATA-PERÍODO 

Publicação da I CIRCULAR 07 de maio de 

2014 

Recebimento de resumos para apresentação de trabalhos em 

Banner e apresentação oral  

Até 30 de junho 

de 2014 

Publicação da II CIRCULAR 

(divulgação do comitê organizador e científico, conferencistas 

confirmados e detalhes sobre inscrição, local e programação do 

evento) 

Até 05 de julho de 

2014 

Comunicação sobre ACEITE DOS TRABALHOS  Até 10 de julho de 

2014 

Publicação da III Circular (detalhes sobre inscrição, 

hospedagem, programação do evento e dos GTs) 
 15 de julho de 

2014  

PROGRAMAÇÃO FINAL  20 de julho de 

2014 

II ENEI  02 a 07 de agosto 

de 2014 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE RESUMO 

Para apresentação de banner 

 

TÍTULO EM ARIAL 14, CENTRALIZADO, NEGRITO E 

MAIÚSCULAS 

 

Nome do Autor 1(email / instituição) 

Nome do Autor 2(email / instituição) 

Nome do Autor 3(email / instituição) 

 

Resumo: Deve ser elaborado em fonte Arial, 12 justificado, em parágrafo único, sem 

recuos, com espaço entrelinhas simples, com o título em negrito. Deve conter no 

máximo de 150 palavras.  

  

PALAVRAS-CHAVE: No máximo 5 (cinco) palavras-chave.  

GT __: _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE RESUMO EXPANDIDO 

Para apresentação Oral 

 

 

TÍTULO EM ARIAL 14, CENTRALIZADO, NEGRITO E MAIÚSCULAS 

 

Nome do Autor 1(email / instituição) 

Nome do Autor 2(email / instituição) 

Nome do Autor 3(email / instituição) 

 

Resumo: Deve ser elaborado em fonte Arial 12 justificado, em parágrafo único, sem 

recuos, com espaço entrelinhas simples, com o título em negrito. Deve conter no 

máximo de 150 palavras.  

  

PALAVRAS-CHAVE: No máximo 4 (quatro) palavras-chave.  

GT __: _______________________________________________ 

 

INTRODUÇÃO  

  

O resumo expandido deve ser realizado para uma página tamanho padrão 

A4. no formato retrato. A página deverá ter margem superior igual a 3,0 cm e as demais 

igual a 2,0 cm.  

O texto deve conter as seguintes seções: INTRODUÇÃO, 

METODOLOGIA, FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E OU DISCUSSÕES, 

CONSIDERAÇÕES FINAIS e REFERÊNCIAS. O espaçamento entre linhas será 

simples, fonte Arial 12 e o parágrafo será justificado. O RESUMO EXPANDIDO 

DEVERÁ TER NO MÍNIMO 3  E NO MÁXIMO 5 LAUDAS.  

A introdução deve conter uma referência ao assunto a ser desenvolvido no 

resumo expandido, bem como as linhas gerais que serão desenvolvidas no corpo do 

mesmo. Tal seção não admitirá subdivisões. A Introdução deverá conter o(s) objetivo(s) 

do estudo apresentado. 

 

METODOLOGIA  

  



  
 

Na METODOLOGIA será explicitado o tipo de estudo, local, população 

(caso for pesquisa de campo), período, técnica e análise dos dados, bem como as 

normas éticas seguidas que foram utilizadas no caso da pesquisa ser com seres 

humanos, enfim todos os métodos utilizados para a realização do trabalho.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES  

  

O TÍTULO DA SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO deverá ser escrito em 

negrito e maiúsculas, após o título um espaço (uma linha em branco) separará o título da 

seção do texto correspondente a ela.  

O autor poderá optar por intitular esse item apenas como 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, uma vez que ele pode optar por apresentar nesse 

resumo um projeto que ainda não tenha sido aplicado, ou deverá intitular como 

DISCUSSÔES, no caso desse estudo já ter sido concluído.  

Não haverá espaços (linhas em branco) entre os parágrafos. A primeira linha 

de cada um dos parágrafos terá um recuo de 1,5 cm. Nesse item não deverá conter 

citações diretas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Favor seguir as normas de diagramação aqui expostas, usando este exemplo 

como base para o seu texto. A submissão do resumo expandido significa que os autores 

concordam com a publicação deste, a critério da Comissão Editorial, em CD. Além 

disso, os autores concordam que pela publicação resumo expandido não obterão 

nenhum ganho, senão a divulgação científica e profissional dos seus trabalhos.  

Nas referências, seguir as normas da ABNT, conforme o exemplo constante 

das referências. Após o título da seção haverá um espaço (linha em branco ) simples.  

As considerações finais deverão apresentar os resultados do estudo, ou 

resultados esperados em caso de projetos e não deverá conter citações. 

 

REFERÊNCIAS  

SOBRENOME, Nome. Título da obra em negrito: subtítulo sem negrito. Cidade: 

Editora, Ano.  

SOBRENOME, Nome. Título da obra em negrito. Cidade: Editora, Ano.  

Poderão conter referências de internet desde que seguidas as normas da ABNT, 14ª 

edição. 

 

 

 

 

 

 


