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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS – UFMG 
COPEVE/PROCESSOS SELETIVOS 

FORMAÇÃO INTERCULTURAL PARA EDUCADORES INDÍGENAS – FIEI 
CONCURSO / 2020 

Documentação para análise e Homologação da Inscrição 
 

Inscrição nos Postos de Inscrições  

O candidato deverá entregar no Posto de Inscrição o envelope com a documentação completa, nos dias 

determinados. Serão consideradas apenas as inscrições cuja documentação completa for entregue nos dias 

previstos. 

 

Inscrição via Internet 

Enviar documentação completa, em um envelope único, via SEDEX, para a Comissão Permanente de 

Vestibular (COPEVE) da UFMG – Unidade Administrativa III – 2º andar - Avenida Antônio Carlos, 6627 – 

Pampulha, Belo Horizonte/MG, CEP 31270-901. Serão analisadas apenas as inscrições cuja documentação 

for enviada com data de postagem até o dia 20 de dezembro de 2019. 

 

 

Documentação: 

a) formulário de inscrição devidamente preenchido; 

b) cópia de documento oficial de identidade, com fotografia, assinatura e número do Registro Geral 

nítido e sem rasuras; 

c) declaração de autorreconhecimento do candidato, contendo nome do povo indígena à qual 

pertence, conforme modelo disponibilizado na página eletrônica da Copeve/UFMG 

<www.ufmg.br/copeve>; 

d) questionário sociocultural, conforme modelo disponibilizado na página eletrônica da Copeve/UFMG 

<www.ufmg.br/copeve>; 

e) declaração de compromisso do candidato de que irá contribuir com seu povo ou comunidade por 

meio de atividades na área do curso oferecido, conforme modelo disponibilizado na página 

eletrônica da Copeve/UFMG <www.ufmg.br/copeve>; 

f) documento de indicação de seu povo indígena, com assinatura, obrigatoriamente, de 3 (três) 

lideranças reconhecidas por seu povo indígena, conforme modelo disponibilizado na página 

eletrônica da Copeve/UFMG <www.ufmg.br/copeve>. Essa declaração deverá conter os seguintes 

dados da liderança: nome legível, assinatura, CPF e/ou RG e o nome da aldeia, terra indígena e 

município em que reside.  

g) documento de reconhecimento de seu povo indígena com assinatura, obrigatoriamente, de 3 (três) 

lideranças reconhecidas por seu povo indígena, conforme modelo disponibilizado na página 

eletrônica da Copeve/UFMG <www.ufmg.br/copeve>. Essa declaração deverá conter os seguintes 

dados da liderança: nome legível, assinatura, CPF e/ou RG e o nome da aldeia, terra indígena e 

município em que reside. Nos casos de reconhecimento por organização indígena brasileira 

legalmente constituída, de acordo com a legislação civil, deverá ser feito o devido preenchimento 

em papel timbrado e/ou com carimbo da organização, constando no documento tanto o nome da 

organização, conforme seu Estatuto Social, quanto o seu CNPJ; 

h) Declaração da Fundação Nacional do Índio (Funai) que o candidato indígena reside em terras 

indígenas. 

 

http://www.ufmg.br/copeve
http://www.ufmg.br/copeve
http://www.ufmg.br/copeve
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PARA EFETUAR A INSCRIÇÃO NOS POSTOS, O CANDIDATO DEVERÁ PREENCHER O FORMULÁRIO DE 

INSCRIÇÃO ABAIXO E ASSINAR. 
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PARA EFETUAR A INSCRIÇÃO VIA INTERNET  

1. O candidato deverá preencher o formulário de inscrição disponível na página www.ufmg.br/copeve  
2. Em seguida imprimir o endereçamento para o envio da documentação.  
3. ANEXAR AQUI o Formulário de Inscrição que será impresso junto com o endereçamento. 

http://www.ufmg.br/copeve
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ANEXAR AQUI CÓPIA DO DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIDADE, COM FOTOGRAFIA, ASSINATURA E 

NÚMERO DO REGISTRO GERAL, NÍTIDO E SEM RASURAS. 
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Declaração de Autorreconhecimento 
 
 
 
 
 
Eu, ____________________________________________________________________, 

identidade no _________________________, órgão expedidor _____________________, 

natural de _______________________________________________________________, 

nascido  em  ______ de _______________________  de  19_____, filho (a)  de 

______________________________ e __________________________________, me 

autorreconheço como indígena do povo ____________________________ e resido na 

aldeia _________________ do povo _________________ cidade de ____________ 

estado de _________.  

 

 

 

____________________, _____ de _________________ de  ______. 

 

 

 _____________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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Questionário Sociocultural 

1- Nome do candidato:___________________________________________________________ 

2 - Povo: _____________________________________________________________________ 

3 - Nasceu em aldeia?                             Sim                    Não 

      Em caso afirmativo, qual? _____________________________________________________ 

4- Escreva por extenso, no quadro abaixo, os nomes, o povo e o grau de parentesco (até 3º grau) de, 

no máximo, 10 (dez) parentes indígenas. 

 Nome Povo 
Grau de 

Parentesco 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

5 - Sua família tem mais de um povo indígena?   Sim   Não 

      Em caso afirmativo, em qual deles você foi criado? _________________________________ 

 

6 - Você é falante de língua indígena?                                    Sim                    Não 

       Em caso afirmativo, qual? ____________________________________________________ 

       Com que fluência? __________________________________________________________ 

 
7 - Quais as tradições de sua comunidade ou de seu povo de que você participa?  
 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

  

8 - Você exerce atividades de docência em sua aldeia?   Sim   Não 
       Em caso afirmativo, 

a) há quanto tempo é professor? _________________________________________________ 
b) de quais disciplinas é professor?  ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 
9 – Você participa de projetos e/ou associações de sua comunidade ou de seu povo? Quais? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________  
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Declaração de Compromisso 
 

 

Eu, _______________________________________________________________, 

identidade no ______________________, Órgão expedidor _______________, da etnia 

______________________________________, da aldeia 

____________________________________________, firmo, através desta declaração, o 

compromisso de que, sendo aprovado(a) no curso de graduação em FORMAÇÃO 

INTERCULTURAL PARA EDUCADORES INDÍGENAS – FIEI, ofertado pela Universidade Federal 

de Minas Gerais (UFMG), irei contribuir com as atividades, na área do meu curso, em 

ações que tragam ao povo _____________________, da 

aldeia/comunidade__________________ melhoria em sua qualidade de vida. 

  

 

 

 

 

____________________, _____ de _________________ de  ______. 

 

 

 ____________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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Documento de indicação para inscrição 

 
Preenchimento obrigatório das 3 (três) lideranças 

 
Nós, lideranças do povo _______________________ da aldeia ___________________________, 

em território indígena, município _________________________________, considerando a 

necessidade de profissionais indígenas que atendam ao nosso povo, que conheçam os nossos 

costumes e nos respeitem em nossas tradições e cultura, indicamos à Comissão Examinadora da 

UFMG, o(a) indígena _________________________________________, do povo 

___________________,vivendo na aldeia______________________ identidade no 

____________________, órgão expedidor __________, para que preste o Concurso Vestibular 

junto à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

 

LIDERANÇA 1 

Nome: _________________________________________________________ 

Povo: __________________________________________________________ 

Aldeia/Localidade: ________________________________________________ 

RG ou CPF: _____________________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________________ 

 

LIDERANÇA 2 

Nome: _________________________________________________________ 

Povo: __________________________________________________________ 

Aldeia/Localidade: ________________________________________________ 

RG ou CPF: _____________________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________________ 

 

LIDERANÇA 3 

Nome: _________________________________________________________ 

Povo:__________________________________________________________ 

Aldeia/Localidade: ________________________________________________ 

RG ou CPF: _____________________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________________ 

 

____________________, _____ de _________________ de  _______. 

 

______________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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Documento de reconhecimento étnico 
 

Preenchimento obrigatório das 3 (três) lideranças 

 
Nós, lideranças da aldeia _____________________________, em território indígena 

_____________________________________, município___________________________ 

pertencente ao povo _______________________________, reconhecemos perante à Comissão 

Examinadora da UFMG do Concurso Vestibular junto à Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) o(a) indígena ______________________________________________________, do 

povo ___________________, identidade no ____________________, órgão expedidor 

__________________, que vive em nossa comunidade/aldeia e conhece os nossos costumes e 

nos respeita em nossas tradições e cultura.  

 

LIDERANÇA 1 

Nome: ________________________________________________________ 

Povo: _________________________________________________________ 

Aldeia/Localidade: _______________________________________________ 

RG ou CPF: ____________________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________________ 

 

LIDERANÇA 2 

Nome: _________________________________________________________ 

Povo: __________________________________________________________ 

Aldeia/Localidade: ________________________________________________ 

RG ou CPF: _____________________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________________ 

 

LIDERANÇA 3 

Nome: _________________________________________________________ 

Povo: __________________________________________________________ 

Aldeia/Localidade: ________________________________________________ 

RG ou CPF: _____________________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________________ 

 

____________________, _____ de _________________ de  _______. 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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ANEXAR AQUI DECLARAÇÃO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO (FUNAI) ATESTANDO 

QUE O CANDIDATO INDÍGENA RESIDE EM TERRAS INDÍGENAS. 


