Perfil do Egresso

Professor/pesquisador que integre ensino, pesquisa e extensão em sua prática
docente;
Professor/pesquisador comprometido que possa desenvolver, planejar, organizar,
gerenciar diversos projetos, programas e ações vinculadas ao sistema educacional formal e
não formal e as organizações sociais de base de acordo com os interesses coletivos definidos
pela sua comunidade étnica;
Professor/pesquisador bilíngue e/ou plurilíngue que possa compreender de forma
articulada, crítica e multicultural os conhecimentos indígenas e não-indígenas;
Professor/pesquisador que contribua na construção e implementação de políticas
públicas educacionais, valorização/afirmação cultural e lingüística, ambientais e
desenvolvimento comunitário dos povos indígenas da região vinculados a ao sistema
educacional formal e não formal e as organizações sociais de base;
Além das práticas como docente/didático pedagógica, também desenvolverá
habilidades como pesquisa, tradução, gerenciamento de projetos, artísticas, linguísticas,
comunicação-oratória-leitura e interpretação, gestão territorial e analista-crítico social.

Campo de atuação

Os licenciados em Educação Indígena podem se inserir no mercado de trabalho e no mundo
do trabalho de suas comunidades étnicas, seja junto a instituições públicas, privadas e terceiro
setor atuando das seguintes formas:
Setor público para elaborar, administrar e avaliar projetos e políticas culturais,
educacionais e ambientais indígenas;
Comunidades e instituições não-governamentais indígenas e não-indígenas para
elaborar, administrar e avaliar projetos e políticas culturais, educacionais e ambientais
indígena;
Docente nas escolas indígenas e não-indígenas de nível fundamental e médio do
sistema público e privado;
Tradutor português/língua materna ou língua materna/português no setor público e
privado governamental e não-governamental;
Pesquisador em instituições públicas e privadas que envolve a problemática sobre
cultura, ambiente, educação indígena e gestão territorial.

O egresso da licenciatura também está habilitado a prestar qualquer concurso para
escolas indígenas e não-indígenas da rede pública de nível fundamental e médio bem como de
nível superior.Assim,o Licenciado em educação indígena é o profissional com titulação para
exercer legalmente as funções de docência, do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental (antigas
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5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio.
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