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_____________________________________________________________________________ 

TERMO DE REFERÊNCIA 20/2020 

Projeto Gestão Ambiental e Territorial Integrada de Terras Indígenas na Amazônia Oriental 

 

 

1_Vaga: 01 vaga 

Contratação de consultoria pessoa jurídica para estruturação de plataforma em Ensino à 

Distância (EaD) e produção de conteúdos variados, com vistas à realização de Curso Básico em 

PNGATI na modalidade de ensino à distância no âmbito do projeto Gestão Ambiental e 

Territorial Integrada de Terras Indígenas na Amazônia Oriental. 

 

2 _Contextualização da Instituição 

O Centro de Trabalho Indigenista – CTI é uma associação sem fins lucrativos, fundada em março 

de 1979 por antropólogos e indigenistas. Tem como marca de sua identidade a atuação direta 

em Terras Indígenas por meio de projetos elaborados a partir de demandas locais, visando 

contribuir para que os povos indígenas assumam o controle efetivo de seus territórios, 

esclarecendo-lhes sobre o papel do Estado na proteção e garantia de seus direitos 

constitucionais. 

O CTI atua em Terras Indígenas inseridas nos Biomas Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica e 

possui três grandes linhas de ação:  

 Apoio às ações de gestão territorial e ambiental 

 Apoio ao fortalecimento institucional das associações indígenas 

 Ações de formação e fortalecimento cultural 

 

3_ O Projeto “Gestão Ambiental e Territorial Integrada de Terras Indígenas na Amazônia 
Oriental” 
 
O objetivo geral do projeto é contribuir para a conservação da Amazônia Oriental, no estado 

do Maranhão e norte do Tocantins, por meio da gestão territorial e ambiental integrada de 

10 terras indígenas, habitadas por cerca de 19.000 indígenas e somando mais de 2 milhões de 

hectares. Com a capacitação dos povos indígenas e sua instrumentalização com ferramentas 

de gestão, pretende‐se melhorar a governança e proteção dessas terras indígenas, 

assegurando sua contribuição para a conservação da biodiversidade e manutenção de serviços 

ecossistêmicos. 
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O projeto, realizado em parceria com o Instituto Sociedade, População e Natureza‐ISPN, também 
atuará na lógica de paisagens mais amplas, como mosaicos e corredores ecológicos, por meio da 
articulação com gestores das unidades de conservação. Como parte dessa estratégia, contribuirá 
ao fortalecimento de organizações indígenas regionais, aumentando sua capacidade de tanto 
advogar pelos direitos indígenas como realizar articulações com novos parceiros interessados na 
conservação da biodiversidade e proteção dos serviços ambientais. 

O projeto contribuirá à implementação da Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial de 
Terras Indígenas – PNGATI, usando os instrumentos e ferramentas reconhecidos pela Política, 
tais como os Planos de Gestão Territorial e Ambiental (PGTAs), Etnomapeamentos e 
Etnozoneamentos. Nisto, o projeto traz como principal aspecto inovador a meta de trabalhar 
esses instrumentos em nível de complexo cultural/territorial e na perspectiva de integração com 
outras áreas protegidas, tais como unidades de conservação.  

Uma das atividades previstas no presente projeto e para o qual se direciona a presente chamada, 
é a realização de um Curso Básico em PNGATI, dando continuidade às iniciativas que já existiram 
no país, no âmbito da implementação da PNGATI, pensadas e planejadas pelo então Comitê 
Gestor da PNGATI e executadas pelo projeto GATI (Recursos do GEF, executados pela Funai) e 
instituições parceiras, como o IEB, RCA, dentre outras. 

Inicialmente planejada para ser realizada por meio de módulos presenciais, com a chegada da 
Pandemia do COVID 19, a ação foi redirecionada para sua realização à distância, utilizando‐se 
novas linguagens para a implementação da PNGATI e mais do que isso, reconhecendo‐se a 
importância da gestão ambiental e territorial por parte dos povos e comunidades em um 
contexto adverso. Por meio da plataforma EAD serão oferecidos 04 módulos, com a possibilidade 
de realização de um módulo final (seminário integrador) presencialmente. São 12 meses para a 
execução do trabalho.  

 

4_ Qualificações obrigatórias 

 Experiência em projetos na modalidade de Educação a Distância, preferencialmente junto a 

comunidades indígenas; 

 Experiência de trabalho e/ou com povos indígenas ou comunidades tradicionais; 

 Boa capacidade de escrita e expressão oral; 

 Diligência no cumprimento das atividades e produtos; 

 Disponibilidade para contratação imediata 

 

5_Funções e qualificação desejável dos produtos 

 

 Interlocução com a coordenação e equipe do projeto ao longo de todas as etapas de 

desenvolvimento dos produtos;  

 Construção de propostas que priorizem softwares livres ou abertos; 

 Construção de propostas que contemplem a participação de comunicadores indígenas 

da região; 

 Desenvolvimento, integração e implementação de ambiente virtual de aprendizagem 

adaptado à realidade dos povos indígenas do Maranhão e norte do Tocantins; 

 Construção de plataforma que permita o acesso à conteudos offline. 

 Estruturação em ambiente de testes e correções; 

 Execução, monitoramento e avaliação do Curso; 

 Oficinas para conteudistas e facilitadores; 
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 Acompanhamento das/dos facilitadoras/es em sua preparação e execução dos 

módulos.  

 Orientações para atendimento online; 

 Produção de material didático para subisidiar o curso;  

  Elaboração e edição de imagens, material cartográfico e fotos, gráficos, tabelas, 

infográficos, dentre outros;  

 Produção de material audiovisual – pelo menos 04 produtos em média metragem ou o 

equivalente em curtas metragem. 

 Atualização e correção de problemas da plataforma. 
 Backups e manutenção do servidor e da plataforma. 
 Monitoramento em tempo real em momentos críticos de uso (principalmente durante 

os módulos ou em outras atividades em tempo real) 
 

6_ Vigência contratual e regime de trabalho 

A remuneração será realizada, percentualmente, e mediante apresentação de Nota Fiscal 

válida, após a entrega e aprovação dos seguintes produtos:  

Etapas Percentagem da remuneração 

Produto 1 – Plano de Trabalho, detalhando todas 

as etapas para realização das atividades. 

20 % 

Produto 2 –Relatório de implementação à 

Coordenação da Plataforma virtual, 

preferencialmente em software livre, apontando 

o alinhamento do curso aos requisitos e 

funcionalidades da plataforma virtual.    

20% 

Produto 3 – Produção de materiais gráficos: 

projeto gráfico e diagramação de apresentações, 

infográficos, além de produtos derivados, 

concebidos para o ambiente virtual, visando 

contribuir com a implementação do curso.  

15% 

Produto 4 – Edição de materiais audiovisuais 

para apoio ao curso. Edição e geração de vídeos 

para os módulos do curso.   

15 % 

Produto 5 – Relatório de progresso do Curso 15% 

Produto 6 – Relatório final  

 

15% 

 A presente consultoria terá duração de até 12 meses a contar da data de assinatura do 

contrato. 

 

8. Procedimentos para candidatura  
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 Envio de currículo ou portifólio e carta de apresentação contendo breve 

descrição da experiência com projetos em EAD e, preferencialmente, comunidades 

indígenas(máximo de 02 páginas); 

 Envio de proposta comercial. 

 A documentação  deve  ser  enviada  para  o  email 

selecaocti@trabalhoindigenista.org.br com o título “TR 20/2020”; 

  Os(as) candidatos(as) que não enviarem todos os documentos obrigatórios 

mencionados terão suas candidaturas desclassificadas. 

   

9. Prazos do processo seletivo  

 

Envio dos currículos, carta de apresentação 

e carta proposta 

Até 31 de julho de 2020 

Análise das propostas recebidas e 

divulgação dos resultados por email 
05 de agosto de 2020 

 

 


