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PRESIDÊNCIA
RESOLUÇÃO CGE Nº 2, de 13 de agosto de 2018.
A CÂMARA DE GESTÃO ESTRATÉGICA-CGE, criada pela Portaria nº 512/Pres, de 06 de junho de 2016, publicada
no Diário Oficial da União de 07 de junho de 2016, e presidida pelo Presidente da Funai, tendo em vista a decisão
adotada em sua 1ª reunião, realizada em 13 de agosto de 2018.
Considerando o disposto na Portaria nº 553/Pres, de 12 de julho de 2017, publicada no Boletim de Serviço da Funai de 13
de julho de 2016; e
Considerando o Processo nº 08620.003762/2017-29, resolve:
Art. 1º Aprovar o Plano Anual de Ação, na forma do Anexo I e os projetos estratégicos na forma do Anexo II referente ao
Planejamento Estratégico 2018/2019.
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ADRIANO GUEDES FERREIRA
Diretor da DAGES
AZELENE INÁCIO
Diretora da DPT
JOSÉ CARLOS LEVINHO
Diretor do Museu do Índio
WALLACE MOREIRA BASTOS
Presidente
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ANEXO I

Fundação Nacional do Índio
Planejamento Estratégico 2018/2019
Plano Anual de Ação
Diretriz
Estratégica

Objetivo
Estratégico

Indicador do
Objetivo

Meta do Objetivo
Estratégico

0413 - Articular a
apropriação das
especificidades dos
povos indígenas,
visando à
qualificação das
políticas públicas, em
Acordos de
especial as de
I – Proteção e
Cooperação firmados
segurança alimentar,
promoção dos
educação escolar
direitos sociais e de 1012 – Promover e
indígena, habitação,
cidadania dos
proteger os direitos
energia, previdência
povos indígenas
sociais e culturais e
social, assistência
considerando sua
o direito à
social, saúde e
pluralidade de
cidadania dos
cultura.
organizações
povos indígenas,
sociais, costumes, asseguradas suas
0414 - Propor
crenças e tradições, especificidades nas
diretrizes para o
observado o recorte políticas públicas
reconhecimento de
de gênero e de
direitos dos povos
geração
indígenas
considerando a
Diretrizes propostas
documentação
básica, em especial o
Registro Civil de
Nascimento,
sobretudo em região
de fronteira.

Projeto/Atividade

Ação Orçamentária

Unidade Gestora
Responsável pela
Ação Orçamentária

Linha de
Base 2018

Coordenação-Geral de
Promoção da
Cidadania/
10.30202.14.423.2065.2384
Coordenação-Geral de
Promoção dos Direitos
Sociais

0

Coordenação-Geral de
10.30202.14.423.2065.2384 Promoção dos Direitos
Sociais

0
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Processos educativos
apoiados

Ações apoiadas

0415 - Promover e
apoiar processos
educativos próprios
dos povos indígenas
voltados ao
fortalecimento de sua
autonomia, bem
como à valorização
de suas culturas,
línguas, identidades
étnicas e formas de
organização social.

0416 - Fomentar e
apoiar ações de
transversalização da
temática de gênero e
geracional nas
políticas públicas que
contemplem povos
indígenas.

0417 - Apoiar a
mobilização e
participação de
Quantidade de
indígenas em espaços
atividades em espaços de governança,
de governança com
promovendo
participação indígena processos de
formação e
informação no
âmbito dos direitos

Projeto: Resgate dos
saberes da medicina
tradicional Mbyá Guarani.

Projeto: Educação
Profissional a povos
indígenas, formação em
ensino médio para
sustentabilidade e
autonomia das
comunidades.

Coordenação-Geral de
10.30202.14.423.2065.215Q Promoção da
Cidadania

0

Coordenação-Geral de
10.30202.14.423.2065.215Q Promoção da
Cidadania

0

Coordenação-Geral de
10.30202.14.423.2065.215Q Promoção da
Cidadania

0

Projeto: Resgate dos
saberes da medicina
tradicional Mbyá Guarani

Projeto: Educação
Profissional a povos
indígenas, formação em
ensino médio para
sustentabilidade e
autonomia das
comunidades.
Projeto: Resgate dos
saberes da medicina
tradicional Mbyá Guarani.

Projeto: Educação
Profissional a povos
indígenas, formação em
ensino médio para
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dos povos indígenas. sustentabilidade e
autonomia das
comunidades.

0418 - Criar e
implementar 7
programas
Número de programas
específicos de
para povos indígenas
promoção e proteção
de recente contato
dos direitos dos
criados
povos indígenas
considerados de
recente contato.

III - Fortalecimento
das ações de
interveniência em
processos de
planejamento e
licenciamento de
empreendimentos
1013 – Promover a
que possam
gestão territorial e
impactar povos e
ambiental das
terras indígenas
terras indígenas
IV Reconhecimento da
autodeterminação e
dos mecanismos de
consulta
estabelecidos pelos
povos indígenas em

Projeto: Programa
específico de promoção e
proteção dos direitos dos
povos indígenas
considerados de recente
contato

Coordenação-Geral de
10.30202.14.423.2065.215Q Índios Isolados e de
Recente Contato

0

041F - Apoiar 30
Número de projetos
projetos de
de infraestrutura
infraestrutura
comunitária apoiados comunitária para os
povos indígenas

Coordenação-Geral de
10.30202.14.423.2065.2384 Promoção dos Direitos
Sociais

26

Número de
manifestações
técnicas conclusivas
apresentadas

0419 - Apresentar
pelos menos 400
manifestações
técnicas conclusivas
em processos de
licenciamento
ambiental, nas suas
diversas etapas.

Coordenação-Geral de
10.30202.14.423.2065.2150 Licenciamento
Ambiental

201

Número de terras
indígenas com
situação de
arrendamento
revertidas

041A - Reverter
situações de
arrendamento em
pelo menos 5 terras
indígenas

Projeto: Regulamentar os
procedimentos de
licenciamento de
atividades produtivas de
iniciativa dos povos
indígenas

10.30202.14.423.2065.2150

Coordenação-Geral de
Etnodesenvolvimento

1
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consonância com a
Declaração
Universal dos
Direitos dos Povos
Indígenas da ONU
e com a Convenção
169 da OIT

II – Incentivo às
ações de gestão
territorial e
ambiental em terras
indígenas, em
especial àquelas
previstas no Plano
Integrado de
Implementação da
PNGATI

Número de famílias
atendidas com
projetos de
etnodesenvolvimento

041B - Atender
40.000 famílias
indígenas por ano
com projetos de
etnodesenvolvimento
voltados à segurança
alimentar e
nutricional e à
geração de renda.

Projeto: Regulamentar os
procedimentos de
licenciamento de
atividades produtivas de
iniciativa dos povos
indígenas

10.30202.14.423.2065.2150

Coordenação-Geral de
Etnodesenvolvimento

16.400

Número de projetos
de recuperação e
conservação
executados/apoiados

041C - Executar ou
apoiar pelo menos 30
projetos de
recuperação e
conservação
ambiental em terras
indígenas.

Projeto: Elaboração de
documento orientador
para monitoramento de
projetos apoiados pela
CORAM.

10.30202.14.423.2065.2150

Coordenação-Geral de
Gestão Ambiental

26

10.30202.14.423.2065.2150

Coordenação-Geral de
Gestão Ambiental

26

Projeto: Oficina de
Capacitação
em Patrimônio Genético,
Coordenação-Geral de
10.30202.14.423.2065.2150
Conhecimento Tradicional
Gestão Ambiental
Associado e Repartição de
Benefícios

0

041D - Apoiar a
elaboração e revisão
de 20 Planos de
Número de Planos de
Projeto: Seminário Final
Gestão Territorial e
Gestão Ambiental
dos PGTAs do Edital
Ambiental - PGTAs e
elaborados e revisados
Fundo Clima
a implementação de
ações integradas em
40 terras indígenas.
Relatórios anuais de
análise da
qualificação das
políticas

041E - Articular a
apropriação das
especificidades dos
povos indígenas,
visando à
qualificação das
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políticas territoriais e
ambientais.
040V - Constituir 6
reservas indígenas
para atender os casos
de maior
Número de reservas
vulnerabilidade de
indígenas constituídas
povos indígenas
confinados
territorialmente ou
desprovidos de terras.

1014 – Garantir
aos povos
indígenas a posse
VIII plena sobre suas
Reconhecimento
terras, por meio de
das estratégias de
ações de proteção
vida dos povos
dos povos
indígenas isolados,
indígenas isolados,
enquanto expressão
demarcação,
de sua autonomia.
regularização
fundiária e
proteção territorial.

Projeto: Apoio à
certificação das peças
técnicas de geomensura
das Terras Indígenas

Coordenação-Geral de
Assuntos Fundiários/
10.30202.14.125.2065.20UF Coordenação-Geral de
Identificação e
Delimitação

0

Projeto: Apoio à
Número de terras
040W - Delimitar 25 certificação das peças
indígenas delimitadas terras indígenas.
técnicas de geomensura
das Terras Indígenas

Coordenação-Geral de
10.30202.14.125.2065.20UF Identificação e
Delimitação

18

Projeto: Planos de Proteção
Coordenação-Geral de
dos territórios ocupados
10.30202.14.125.2065.20UF Índios Isolados e de
por Povos Indígenas
Recente Contato
Isolados

0

Planejamento das
Coordenação-Geral de
atividades 2018: Processo 10.30202.14.125.2065.20UF
Assuntos Fundiários
08620.000880/2018-66

233

040X - Elaborar 7
Número de Planos de planos de proteção de
Proteção elaborados povos indígenas
isolados.
Número de ocupações
de não-índios
indenizadas em terras
indígenas

040Y - Indenizar
benfeitorias em pelo
menos 800
ocupações de nãoíndios em 30 terras
indígenas.

040Z - Ampliar
gradativamente de
180 para 250 o
número de terras
indígenas fiscalizadas Projeto: Regulamentação
Número de terras
anualmente, com
do Poder de Polícia
indígenas fiscalizadas
vistas ao usufruto
Administrativa da Funai.
exclusivo das terras e
de seus recursos
pelos povos
indígenas.

Coordenação-Geral de
10.30202.14.125.2065.20UF Monitoramento
Territorial

180
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VII – Valorização
da cultura material
e imaterial dos
povos indígenas

1015 - Preservar e
promover o
patrimônio cultural
dos povos
indígenas por meio
de pesquisa,
documentação e
divulgação de suas
línguas, culturas e
acervos,
prioritariamente
daqueles em
situação de
vulnerabilidade.

Número de terras
indígenas atendidas
por ações de
vigilância

0410 - Apoiar as
ações de vigilância
com participação
indígena, ampliando Projeto: Regulamentação
gradativamente de 45 do Poder de Polícia
para 60 o número de Administrativa da Funai.
terras indígenas
atendidas
anualmente.

Coordenação-Geral de
10.30202.14.125.2065.20UF Monitoramento
Territorial

45

Número de terras
indígenas
georreferenciadas

Projeto: Manutenção e
Ajuste do Sistema
Indigenista de Informações
– SII; Projeto:
0411 - Realizar a
Desenvolvimento de
demarcação física e Sistema de Requerimento
Coordenação-Geral de
10.30202.14.125.2065.20UF
georreferenciamento On Line de Atestado
Geoprocessamento
de 30 terras indígenas Administrativo. Projeto:
Apoio à certificação das
peças técnicas de
geomensura das Terras
Indígenas

2

Número de projetos
de formação de
pesquisadores
indígenas

03ZL - Desenvolver
40 projetos visando à
formação de
pesquisadores
Projeto: Salvaguarda do
indígenas em
patrimônio linguístico e
10.30202.13.391.2065.8635
pesquisa e
cultural de povos indígenas
documentação de
línguas, culturas e
acervos de seus
povos.

Museu do Índio

21

Número de produtos
culturais apoiados

03ZM - Apoiar 160
produtos culturais,
Projeto: Chamada de
em conjunto com as
Projetos Culturais 2018
unidades regionais da
Funai.

Coordenação de
Divulgação Científica

49

10.30202.13.391.2065.8635

Os atos aqui publicados têm validade jurídica na forma do disposto no Decreto nº 96.496, de 12 de agosto de 1988, ressalvados aqueles de publicação obrigatória
no Diário Oficial da União, e deverão ser registrados e cumpridos independentemente de qualquer comunicação ou expediente complementar.

Boletim de Serviço da FUNAI – Número 183 – p. 8

Brasília, 26 de outubro de 2018.

Número de itens do
acervo documental
preservados
PI 01 - Fortalecer
as iniciativas dos
povos indígenas na
gestão e proteção
II – Incentivo às
de seus territórios,
ações de gestão
efetivando as ações
territorial e
do Plano Integrado
ambiental em terras de Implementação
indígenas, em
- PII da Política
Índice de execução do
especial àquelas
Nacional de
PII PNGATI
previstas no Plano Gestão Territorial
Integrado de
e Ambiental de
Implementação da Terras Indígenas PNGATI
PNGATI de forma
a integrar as
propostas das
unidades
descentralizadas.

VII – Valorização
da cultura material
e imaterial dos
povos indígenas

Número de projetos
PI 02 - Ampliar as culturais apoiados
ações de promoção Número de projetos
e proteção do
de pesquisa
patrimônio cultural desenvolvidos
Indígena
Número de bens
culturais preservados

VIII Reconhecimento
das estratégias de

PI 03 - Fortalecer Número de
as iniciativas de
expedições de
proteção das terras localização e

03ZN - Registrar,
preservar e difundir
160 mil itens do
Projeto: Preservação,
acervo documental
Coordenação do
Conservação e Divulgação 10.30202.13.391.2065.8635
sob a guarda do
Patrimônio Cultural
de Acervos
Museu do Índio e de
suas unidades
descentralizadas.

136.320

01PIM - 50% das
ações do PII
referentes da Funai
realizadas.

Coordenação da
Câmara de
Monitoramento do PII
PNGATI

02PIM - 80 projetos.

Coordenação de
Divulgação Científica

0

Museu do Índio

0

Coordenação do
Patrimônio Cultural

0

03PIM - 20 projetos.
04PIM - 80.000 itens
05PIM - 20
expedições de
localização e

Inseridos nos projetos do
Objetivo 1015

10.30202.13.391.2065.8635

Inserido no Projeto:Planos
Coordenação-Geral de
de Proteção dos territórios 10.30202.14.125.2065.20UF Índios Isolados e de
ocupados por Povos
Recente Contato

0
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vida dos povos
indígenas isolados,
enquanto expressão
de sua autonomia

indígenas para
monitoramento de
assegurar o seu
povos indígenas
pleno usufruto
isolados
pelos povos
V – Fortalecimento indígenas, com
vistas ao exercício
das ações de
proteção das terras de sua autonomia.
indígenas e dos
Número de iniciativas
processos
de proteção realizadas
demarcatórios, com
em terras indígenas
vistas à garantia da
posse plena de
todos os povos
sobre suas terras

PI 04 - Qualificar
I – Proteção e
as políticas de
promoção dos
promoção e
direitos sociais e de proteção dos
cidadania dos
direitos sociais e
povos indígenas
de cidadania,
considerando sua
ampliando o
pluralidade de
acesso dos povos
organizações
indígenas a essas
sociais, costumes, políticas públicas
crenças e tradições, respeitadas as suas
observado o recorte especificidades,
de gênero e de
com especial
geração
atenção aos povos
de recente contato

monitoramento na
região amazônica

Indígenas Isolados - meta
040X

06PIM - 240 de
iniciativas de
proteção

Inseridos nos projetos do
Objetivo 1014

Diretoria de Proteção
Territorial

0

07PIM - 5 Termos de
Cooperação

Coordenação-Geral de
Promoção da
Cidadania/
Coordenação-Geral de
Promoção dos Direitos
Sociais/ CoordenaçãoGeral de
Etnodesenvolvimento

0

Instrumentos de
normatização de
processos

08PIM - 5
Normativos

Coordenação-Geral de
Promoção a Cidadania/
Coordenação-Geral de
Promoção dos Direitos
Sociais/ CoordenaçãoGeral de
Etnodesenvolvimento

0

Programas
implementados para
povos indígenas de
recente contato

Inserido no
Projeto:Programa
específico de promoção e
09PIM - 3 Programas proteção dos direitos dos
povos indígenas
considerados de recente
contato - meta 0418

Coordenação-Geral de
10.30202.14.423.2065.215Q Índios Isolados e de
Recente Contato

0

Instrumentos de
cooperação

10.30202.14.125.2065.20UF
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VI –
Fortalecimento
institucional, em
especial das
unidades
GI 01 - Fortalecer
descentralizadas,
a gestão de pessoas
com vistas a
melhoria do
atendimento à
população indígena

VI –
Fortalecimento
institucional, em
especial das
unidades
descentralizadas,

Inserido no Projeto
Educação Profissional a
povos indígenas, formação
Coordenação-Geral de
em ensino médio para
10.30202.14.423.2065.215Q
Promoção à Cidadania
sustentabilidade e
autonomia das
comunidades -

0

Indígenas capacitados

10PIM - 200
indígenas

Índice regionalizado
de ocupação nos
cargos efetivos

11GIM - Aumentar
em 3% o índice de
ocupações nos cargos
efetivos
contemplando todas
as regiões

10.30202.14.122.2112.155L

Coordenação-Geral de
Gestão de Pessoas

0

Percentual de
implementação do
Plano Anual de
Capacitação

12GIM - Aumentar
em 5% o número de
participações em
ações
individualizadas de
capacitação

10.30202.14.122.2112.155L

Coordenação-Geral de
Gestão de Pessoas

0

Número de
afastamentos de
servidores para
tratamento de saúde
por motivos laborais

13GIM - Instituir um
programa de
qualidade de vida

10.30202.14.122.2112.155L

Coordenação-Geral de
Gestão de Pessoas

0

14GIM - Reduzir em
Número de processos 10% o passivo de
regularizados
processos de gestão
de pessoas

10.30202.14.122.2112.155L

Coordenação-Geral de
Gestão de Pessoas

0

Regulamentos
internos de pessoal

10.30202.14.122.2112.155L

Coordenação-Geral de
Gestão de Pessoas

0

10.30202.14.122.2112.155L

Coordenação-Geral de
Recursos Logísticos

0

Número de unidades
GI 02 - Regularizar
descentralizadas
a situação
funcionando em
patrimonial da
infraestrutura física
Funai
adequada

15GIM - 2 atos
publicados (portarias)
16GIM - 4 unidades
descentralizadas com
infraestrutura física
adequada

Projeto: Planejamento da
contratação e seleção do
fornecedor de serviços de
engenharia para reforma e
manutenção de unidades
descentralizadas da Funai.

Os atos aqui publicados têm validade jurídica na forma do disposto no Decreto nº 96.496, de 12 de agosto de 1988, ressalvados aqueles de publicação obrigatória
no Diário Oficial da União, e deverão ser registrados e cumpridos independentemente de qualquer comunicação ou expediente complementar.

Boletim de Serviço da FUNAI – Número 183 – p. 11

Brasília, 26 de outubro de 2018.

com vistas a
melhoria do
atendimento à
população indígena

Processo
08620.006173/2018-83 :
Nova sede da Coordenação
Regional Centro Leste do
Para em Altamira/PA empreendedor: Usina
Hidrelétrica de Belo Monte
Norte Energia S.A
Índice de finalização
do processo de baixa
patrimonial

17GIM - 4 processos
com baixa
Projeto: Plano de Gestão
patrimonial
Patrimonial
finalizados

10.30202.14.122.2112.155L

Coordenação-Geral de
Recursos Logísticos

0

Índice de elaboração
do Plano de Gestão
Patrimonial

18GIM - 100% do
Plano de Gestão
Patrimonial
elaborado

Projeto: Plano de Gestão
Patrimonial

10.30202.14.122.2112.155L

Coordenação-Geral de
Recursos Logísticos

0

19GIM - 37 CRs

Implantação do Sistema
Diretoria de
Eletrônico de Informações10.30202.14.122.2112.155L Administração e
SEI nas Coordenações
Gestão
Regionais da Funai

6

Projeto:Monitoramento de
Coordenação-Geral de
contratações de Tecnologia
Tecnologia da
10.30202.14.122.2112.155L
da Informação e
Informação e
Comunicações
Comunicações

0

Coordenação-Geral de
Gestão Estratégica

0

Número de
coordenações
regionais com o SEI
em funcionamento
VI –
Fortalecimento
institucional, em
especial das
GI 03 - Otimizar
unidades
os processos de
descentralizadas,
trabalho
com vistas a
melhoria do
atendimento à
população indígena

Percentual de
contratações e
implantação de
soluções em
Tecnologia da
20GIM - 5 projetos
informação e
Comunicação nas
coordenações
regionais, previstas no
PDTIC
Índice de elaboração
da proposta de
reestruturação
organizacional da
Funai

21GIM - 100%

10.30202.14.122.2112.155L
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22GIM - 10
Número de processos processos
mapeados
Números de unidades
descentralizadas com 23GIM - 5 unidades
acervo documental
descentralizadas
gerido

VI –
Fortalecimento
institucional, em
especial das
unidades
descentralizadas,
com vistas a
melhoria do
atendimento à
população indígena

Projeto: Mapeamento de
Processos; Grupo de
Trabalho Portaria nº
838/Pres 15/06/2018

Coordenação-Geral de
Gestão Estratégica

0

Projeto: Gestão dos
Coordenação-Geral de
Acervos Documentais das 10.30202.14.122.2112.155L
Gestão Estratégica
Unidades Descentralizadas

0

10.30202.14.122.2112.155L

Percentual de acervo
documental da Funai
sede gerido

24GIM - Realizar
tratamento de 70%
Projeto: Gestão dos
do acervo
Acervos Documentais da
documental da Funai Sede da Funai
sede

10.30202.14.122.2112.155L

Índice de
transparência

25GIM - Atingir 50%
da Escala Brasil de
Transparência

10.30202.14.122.2112.155L Auditoria Interna

26GIM - um projeto
de estudo de
estruturação e
organização dos
Comitês Regionais.

Presidência e
10.30202.14.122.2112.155L Coordenação-Geral de
Gestão Estratégica

27GIM - 15% de
maturidade de gestão
de risco

10.30202.14.122.2112.155L Auditoria Interno

Indice de elaboração
de estudo de
estruturação e
GI 04 - Aprimorar organização dos
os mecanismos de Comitês Regionais
transparência e
governança
Índice de maturidade
de gestão de risco

Instrumento de gestão
da Renda do
28GIM - 2
Patrimônio Indígena instrumentos
instituído

Coordenação-Geral de
Gestão Estratégica

30%

Diretoria de
Grupo de Trabalho Portaria
10.30202.14.122.2112.155L Administração e
nº 182/Pres 21/02/2018
Gestão
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ANEXO II
Planejamento Estratégico 2018/2019
Projetos Estratégicos
#

Unidade
Responsável

1

· CGPC
· Cogen
· CR Lise
· CTL SP

Resgatar os saberes medicina tradicional Mbyá Guarani por meio da promoção de um espaço para
Resgate dos saberes da medicina tradicional Mbyá Guarani fomentar o diálogo intergeracional, do levantamento, fichamento e catalogação de espécies de
plantas existentes no Jaraguá, do replantio da horta de plantas medicinais; da realização de trocas de
mudas e conhecimentos sobre plantas medicinais com outras aldeias.

2

· CGiirc
· Copiirc

Programa específico de promoção e proteção dos direitos
dos povos indígenas considerados de recente contato

Criar e implementar programas específicos objetivando a promoção e proteção dos direitos dos
povos indígenas de recente contato por meio da implementação de iniciativas que considerem
sua situação de extrema vulnerabilidade e complexidade, física, ambiental e cultural.

3

· CGetno

Regulamentar os procedimentos de licenciamento de
atividades produtivas de iniciativa dos povos indígenas

Elaborar uma normativa visando regulamentar os procedimentos de licenciamento de atividades
produtivas de iniciativa dos povos indígenas no intuito de ordenar o uso sustentável de recursos
naturais em terras indígenas.

4

•.CGGam
• Coram

Estimular e aprimorar a sistemática do monitoramento das Coordenações Regionais que tenham
Elaboração de documento orientador para monitoramento
projetos apoiados pela CGGam, por meio de elaboração de documento orientador de envio de
de projetos apoiados pela CORAM.
relatórios de monitoramento.

5

· CGGam
· Coplam

Seminário Final dos PGTAs do Edital Fundo Clima

Promover a gestão ambiental das Terras Indígenas e o aprimoramento de instrumentos de gestão
territorial e ambiental de Terras Indígenas, por meio do Seminário Final dos Projetos do Edital
junto ao Fundo Clima.

6

· CGGam
· Copam

Oficina de Capacitação em Patrimônio Genético,
Conhecimento Tradicional Associado e Repartição de
Benefícios.

Informar e capacitar servidores da Funai sobre Patrimônio Genético, Conhecimento Tradicional
Associado e Repartição de Benefícios para que incidam qualificadamente nas instâncias de debate e
decisão relacionadas ao tema.

7

· CGgeo
· Codem

Apoio à certificação das peças técnicas de geomensura das
Terras Indígenas

Estruturar uma base vetorial única das terras indígenas a partir de três elementos geográficos
principais (pontos, linhas e polígonos), além da adequação dos dados vetoriais à legislação vigente
(INDE e normativas cartográficas), visando a mitigação dos problemas relacionados com a
sobreposição de imóveis rurais com as Terras Indígenas.

· CGMT

Regulamentação do Poder de Polícia Administrativa da
Funai.

Elaborar uma instrução normativa para regulamentar o poder de policia da Funai, implementar
estrutura administrativa para permitir a operacionalização das medidas administrativas cautelares a
fim de permitir a aplicação de procedimentos e instrumentos com vistas á proteção das terras e
povos indígenas.

8

Projeto/Atividade

Objetivo do projeto
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Planos de Proteção dos territórios ocupados por Povos
Indígenas Isolados

Construir Planos de Proteção com o objetivo de caracterizar contextos da presença de povos
isolados, de ameaças e da capacidade operativa das FPEs; definir linhas norteadoras que orientem
os processos de planejamento, monitoramento e avaliação das ações; articular os diversos parceiros
sob a coordenação e supervisão da Funai e sistematizar ações que já são desencadeadas,
aprimorando e atualizando a política pública,.

• CGGeo
10 • Codem
• Coingeo

Manutenção e Ajuste do Sistema Indigenista de
Informações – SII

Planejar a contratação de empresa para realizar o levantamento da necessidade, a manutenção e
ajuste necessário para o Sistema Indigenista de Informação – SII, desenvolvido para armazenar,
controlar e gerenciar as informações de cada terra indígena, com vistas a dotar a Diretoria de
Proteção Territorial-DPT de recursos computacionais compatíveis com as suas atividades de
georreferenciamento e cartografia.

· CGGeo
11 · Codem
· Coingeo

Desenvolvimento de Sistema de Requerimento On Line de
Atestado Administrativo.

Planejar a contratação de empresa para realizar o levantamento da necessidade e o desenvolvimento
do Sistema de Requerimento Online que agilize o processo e a confecção de atestados.

Salvaguarda do patrimônio linguístico e cultural de povos
indígenas

Promover e viabilizar ações voltadas para a salvaguarda do patrimônio linguístico e cultural de
povos indígenas localizados em áreas de fronteira com outros países latino-americanos, com
especial atenção a povos de recente contato. Apoiar projetos com vistas à produção de
documentação etnográfica, depositada e disponibilizada na instituição para atender, sobretudo aos
indígenas, bem como promover os trabalhos relacionados à Rede Indígena de Memória e
Museologia Social, abrangendo o desenvolvimento de pesquisa e formação de coleções virtuais.

Chamada de Projetos Culturais 2018

Fomentar projetos de fortalecimento do patrimônio cultural indígena, por meio da promoção de
seus bens culturais, de natureza material e imaterial.

· Museu do
14
Índio

Preservação, Conservação e Divulgação de Acervos.

Dar continuidade à formação de coleções etnográficas junto aos povos indígenas, levando em conta
as atividades correntes de conservação, digitalização, manutenção de equipamentos e divulgação do
acervo do Museu do Índio, por meio de atividades educativas, culturais e científicas, e a realização
de exposições durante o período abarcado pelo projeto.

15 · CGRL

Planejamento da contratação e seleção do fornecedor de
serviços de engenharia para reforma e manutenção de
unidades descentralizadas da Funai.

Obter instrumento hábil (Ata de Registro de Preços) para contratar e realizar pequenas reformas e
manutenção predial nas unidades descentralizadas da Funai, visando apoiar o funcionamento em
infraestrutura adequada.

Plano de Gestão Patrimonial

Elaborar o Plano de Gestão Patrimonial como documento orientador na gestão de bens
patrimoniais: registro adequado no Sistema de Gestão Patrimonial, procedimentos de manutenção,
reparos e controle, cálculo de depreciação, orientações para realização de inventários e baixa de
bens. Objetiva centralizar as informações e produzir documentos complementares que auxiliarão na
condução dos procedimentos patrimoniais.

9

12

· CGiirc
· Coplii

· Museu do
Índio

· Museu do
Índio
13
· Codic
· Seesp

· CGRL
16 · CComp
· Sepat
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· Dages
17 · CGGE
· Cogedi

Implantação do Sistema Eletrônico de Informações-SEI nas Modernizar a gestão documental da Funai por meio de Implantação do Sistema Eletrônico de
Informações – SEI nas Coordenações Regionais.
Coordenações Regionais da Funai

18 · CGTic

Monitoramento de contratações de Tecnologia da
Informação e Comunicações

Possibilitar melhor gestão, controle publicidade e transparência das contratações de TIC na Funai, ,
bem como o seu alinhamento com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações –
PDTIC e aprimorar o apoio às contratações realizadas pelas Coordenações Regionais,
disponibilizando fluxo de processo, legislação aplicada aos processos de contratação e canal de
comunicação com a sede.

· CGGE
19 · Coplan
· Seorg

Mapeamento de Processos.

Mapear o processo da Gestão da Renda do Patrimônio Indígena e elaborar proposta de melhoria,
como projeto piloto de mapeamento dos processos da Funai visando a otimização de seus processos
de trabalho.

• CGGE
20 • Cogedi
• Sedoc

Gestão dos Acervos Documentais das Unidades
Descentralizadas.

Promover a adoção de procedimentos técnicos que garantam o tratamento dos acervos documentais
das unidades descentralizadas, especialmente aqueles que se encontram em situação de maior
precariedade, visando a sua preservação.

Gestão dos Acervos Documentais da Sede da Funai.

Promover a adoção de procedimentos técnicos que garantam o tratamento dos acervos documentais
de todas as unidades da Funai sede, envolvendo a higienização, organização, classificação e captura
digital, com segurança, do acervo documental de valor permanente, informatização e
acondicionamento adequado visando a sua preservação.

Educação Profissional a povos indígenas, formação em
ensino médio para sustentabilidade e autonomia das
comunidades.

Promover discussões para elaboração e implantação de Projetos de Cursos específicos de ensino
médio técnico e demais modalidades de educação profissional voltadas para gestão ambiental,
territorial e sustentabilidade dos povos indígenas.
Discutir e elaborar orientações e diretrizes que norteiem a oferta de educação profissional específica
para povos indígenas, à luz da legislação da educação intercultural e diferenciada, com ênfase na
preservação da sociobiodiversidade, na sustentabilidade das terras e dos povos indígenas, de forma
a subsidiar a discussão de projetos de cursos específicos e a atuação das Instituições de ensino.
Articular e promover o diálogo com os Institutos Federais de Educação, técnicos da Funai, e
representantes indígenas para o desenho e implantação de projetos políticos pedagógicos dos
cursos, originários de demandas das comunidades indígenas, amparados na formalização de
parcerias entre os Institutos Federais e a FUNAI para implantação dos cursos.

· CGGE
21 · Cogedi
· Sedoc

.Cope
22 .CGPC
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