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1. Objetivo e JustiFicativa
Este edital tem como objetivo apoiar principalmente as iniciativas indígenas
na manutenção de suas práticas culturais, seu bem-estar, a defesa de seus
direitos e a implementação de suas estratégias de gestão e conservação
ambiental por meio do projeto Povos Indígenas e Paisagens Sustentáveis
no Cerrado e Amazônia, conduzido pelo consórcio formado entre Instituto
Sociedade, População e Natureza (ISPN), o Centro de Trabalho Indigenista (CTI)
e o Instituto NUPEF, com apoio da Agência Norueguesa de Cooperação para
o Desenvolvimento – Norad no âmbito da Iniciativa Internacional Climática e
Florestal da Noruega (NICFI).
O projeto se propõe a fortalecer instrumentos de gestão ambiental e territorial,
a partir da escala de macro-paisagens, como o Mosaico do Gurupi no Maranhão
e leste do Pará e território Timbira, no Maranhão e norte do Tocantins.
O presente edital é uma das ações transversais do projeto, o qual contempla
apoio para os microprojetos comunitários, destinado a todas as Terras
Indígenas do Maranhão, além das Terras Indígenas Alto Rio Guamá (do povo
Tembé, no leste do Pará), Kraholândia e Apinajé, (dos povos Krahô e Apinajé,
respectivamente, no norte do Tocantins). O edital também abre possibilidades
para comunidades do entorno à algumas TIs, conforme distribuição territorial.
O presente edital considera que além de benefícios em escala de paisagem, a
restauração ambiental em nível local, especialmente quando realizada por meio
de práticas agroflorestais, consorciando árvores com culturas alimentares, traz
benefícios importantes, como a melhoria da segurança alimentar e a geração
de renda. Ao mesmo tempo, a cadeia de restauração ambiental – desde a coleta
de sementes, produção de mudas e plantio e/ou semeadura direta, é um meio
de valorizar áreas florestais e fragmentos existentes e gerar renda.
O investimento nas práticas tradicionais de agricultura irá garantir o
fortalecimento da agrobiodiversidade desses povos e, consequentemente, sua
melhor segurança alimentar, o que tem se revelado especialmente importante
para essas populações nesses tempos de pandemia.
Dessa forma, o presente edital destina-se a apoiar iniciativas individuais por
meio de microprojetos direcionados a indivíduos ou famílias, que tenham como
propósito complementar suas iniciativas produtivas tradicionais, combinadas
com a conservação ambiental e os meios de vida das comunidades. Nesse
sentido, as propostas devem contemplar ações que dizem respeito ao bem-
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estar físico e cultural principalmente dos povos indígenas e que reconheçam
a ligação entre território, meio ambiente e cultura, conforme as linhas gerais:
•

Apoio a sistemas agrícolas tradicionais e segurança alimentar;

•

Apoio a práticas tradicionais de gestão do território e dos recursos naturais;

•

Apoio a manifestações culturais.

2. Recursos FinanCeiros e ProceDimento ContrAtual
O valor total do investimento é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo o
valor máximo de cada microprojeto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pagos em
parcela única.
Cada proponente celebrará com o ISPN um Contrato de Doação, contendo
as obrigações de cada parte, bem como o cronograma de execução e
desembolso(s).

3. InstituiÇÕes EnvolVidas
Os principais parceiros do projeto e suas responsabilidades são:
•

ISPN: responsável pela gestão geral do projeto e atividades no Mosaico
Gurupi. O ISPN – Instituto Sociedade, População e Natureza, fundado em 1990
tem como objetivo central contribuir para a viabilização do desenvolvimento
sustentável com maior equidade social e equilíbrio ambiental. O ISPN possui
uma longa experiência com projetos de base comunitária, iniciada em 1994
com o Programa de Pequenos Projetos Ecossociais (PPP- ECOS). Ao apoiar
um projeto ecossocial, promove, além do repasse de recursos, iniciativas
integradas, como formações, gestão do conhecimento, articulação nos
territórios e incidência política, para o fortalecimento de organizações
comunitárias que desenvolvem a conservação por meio do uso sustentável,
o que contribui para a consolidação de territórios produtivos e conservados.

•

CTI: responsável por atividades no conjunto de territórios e comunidades
Timbira. Criado em 1979, o CTI tem atuação direta em Terras Indígenas
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inseridas nos Biomas Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica com o objetivo
de assessorar os povos indígenas na gestão efetiva de seus territórios,
fortalecendo sua autonomia e organização política.
•

NUPEF: responsável pela implementação de polos de Tecnologia de
Informação e Comunicação no Mosaico Gurupi e Complexo Timbira. O
Nupef é um instituto dedicado à produção e análises de dados, à expansão
do conhecimento e à promoção de atividades de aprendizado para
formuladores de políticas e ativistas da sociedade civil, sensibilizando e
conscientizando sobre as potencialidades do uso efetivo da tecnologia para
aprimorar a democracia e defender os direitos humanos.

4. Posso Enviar Minha Proposta?
Por serem de pequeno valor, os microprojetos serão direcionados a indivíduos
e não às associações. Esses indivíduos, chamados de “proponentes”, serão
responsáveis por:
a) elaborar e enviar as propostas;
b) implementar os microprojetos (envolve executar o que descreveu na
proposta);
c) elaborar relatório contendo como foi realizado e a prestação de contas
(explicar como foi gasto o recurso recebido).

São requisitos mínimos para a candidatura:
•

Ser residente dos territórios no âmbito do projeto;

•

Ser maior de 18 anos;

•

Possuir conta bancária;

•

Possuir anuência da comunidade para apresentação do microprojeto.
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5. ÁReas temÁTicas (meu MicroProjeto Precisa Estar de
Acordo com uma Destas opÇÕes)
A. Incentivo a sistemas tradicionais de produção de alimentos
•

Apoio para participação em feiras de trocas de sementes;

•

Fortalecimento de quintais produtivos;

•

Apoios às roças consorciadas e/ou com emprego de métodos e técnicas de
Agroecologia.

B. Agroflorestas e recuperação ambiental
•

Apoio para aquisição e/ou produção de mudas de espécies nativas;

•

Plantio de árvores para estabelecimento de agroflorestas e recuperação
ambiental;

•

Recuperação de nascentes;

•

Mutirões de reflorestamento.

C. Culturas
•

Apoios para festas e outras manifestações culturais associadas às atividades
produtivas e/ ou à biodiversidade;

•

Apoios a publicações relacionadas às culturas, em sua totalidade (se possível)
ou parte de seu processo (revisão, diagramação, impressão, etc.);

•

Apoios a intercâmbios;

•

Apoios para complementar registros, documentações, divulgações de
manifestações culturais e de ações comunitárias (produções audiovisuais,
banco de imagens, exposições, etc.).

6

6. Como faÇo Para Elaborar e Enviar o MicroProjeto?
É importante que sigam este passo a passo e preencham os formulários que
estarão anexados no final do edital:
a) Discutir a proposta com a comunidade.
b) Elaborar o microprojeto conforme formulário (Anexo 1):
•

Dados do responsável;

•

Descrição da proposta (contar o que pretende fazer);

•

Cronograma (quando realizará cada etapa);

•

Orçamento (o que precisará pagar, com quantidade e valor de cada item).

c) Protocolo de Segurança e Cuidados para indígenas e/ou famílias indígenas
beneficiárias dos microprojetos.
Devido à pandemia do COVID-19 é necessário que sigam o “Protocolo de
Segurança e Cuidados para indígenas e/ou famílias indígenas beneficiárias dos
microprojetos” (Anexo 2) que tem por objetivo evitar a propagação do vírus em
seus territórios. Para segurança de todos será necessário que assinem o Termo
de Responsabilidade no qual se comprometam a seguir o protocolo.

d) O que não pode colocar?
•

Projetos que não estejam de acordo com as áreas temáticas;

•

Recursos que não estejam ligados ao microprojeto proposto;

•

Pagamentos de salários (no entanto, ajuda de custo para alimentação e
deslocamento de colaboradores serão aceitos).
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e) Enviar para o ISPN por e-mail ou via correios:
E-MAIL:
projetos-indigenas@ispn.org.br
OU
ENDEREÇOS
Escritório do Instituto Sociedade, População e Natureza – ISPN no Maranhão
Rua 02, Qd. 07 , lote 26, n° 440 – Bairro Jardim Abreu
CEP: 65.302-140 – Santa Inês, MA
Sede do Instituto Sociedade, População e Natureza – ISPN em Brasília
SHCGN CLR Quadra 709 Bloco “ E” Loja 38,
CEP: 70.750- 515 – Brasília, DF

7. Como serÁ Feita a SeleÇÃO?
O ISPN contará com um grupo de técnicos que fará a análise conforme os
seguintes critérios:
•

Benefícios locais;

•

Relevância para os objetivos do Projeto “Povos Indígenas e Paisagens
Sustentáveis no Cerrado e Amazônia”;

•

Incentivo às práticas tradicionais;

•

Adequação do orçamento e cronograma;

•

Diversidade de temáticas;

•

Distribuição/abrangência territorial, buscando contemplar o maior número
de contextos possível. Para tal, a comissão de seleção procurará destinar os
recursos, de forma que todos os territórios sejam contemplados: Alto Rio
Guamá, Timbira, Centro Oeste e Nordeste do Maranhão e Arariboia.

Este edital atenderá cerca de 60 microprojetos.

8

8. meu MicroProjeto foi SelecIonado e Agora?
Aprovado seu microprojeto haverá a fase de contratação:
a) Assinatura do Contrato de doação e do Termo de Responsabilidade pelo
responsável;
b) Cada microprojeto contemplará um valor de até R$ 5 mil reais, que serão
depositados em até duas parcelas na conta enviada dos responsáveis;
c) Após o repasse do recurso, o responsável deverá assinar o recibo.

9. o que Devo Fazer Durante a RealizaÇÃo do MicroProjeto?
•

Durante todo o processo haverá acompanhamento por técnicos do ISPN
que estarão em contato frequente com os responsáveis para orientar e tiras
as dúvidas.

•

Será necessário que o responsável comprove a realização das atividades
previstas e aquisição de materiais por meio de fotografias (podem ser
tiradas por celular) e apresentação de relatório simples para monitoria e ao
final (Anexo 3).

•

Não há a obrigação de apresentar notas fiscais ou recibos para o ISPN, no
entanto sugere-se que guarde tais comprovações para possível apresentação
para sua comunidade.

•

O monitoramento e avaliação do ISPN levará em conta os resultados obtidos
com o microprojeto. Caso os relatórios não sejam entregues o ISPN poderá
suspender a segunda parcela, bem como a aprovação de novos projetos
para a comunidade até o envio dos mesmos.
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10. Anexos
Anexo 1 : FORMULÁRIO DA PROPOSTA
1. Dados do (a) Responsável
Nome:
CPF :
Dados bancários :
PIX :
Aldeia/Terra Indígena:
Comunidade/Entorno da TI:
Contato (telefone, e-mail, WhatsApp):

2. Qual o nome do seu microprojeto?

3. O que você gostaria de fazer? Por que?

4. Qual o motivo desse microprojeto?
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5. Onde o microprojeto será realizado?

6. Quem são as pessoas que irão se beneficiar com esse microprojeto? (ex: criança,
jovem, adulto, anciãos, etc.)?

7. O que vai acontecer quando o microprojeto estiver pronto?

8. Quantos meses precisa para realizar o microprojeto?

9. Quanto vai gastar com seu microprojeto?

10. Faça uma lista de materiais que vai usar no microprojeto, com valores ao lado.
MATERIAIS

VALOR
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Anexo 2: PROTOCOLO DE SEGURANÇA E CUIDADOS NA
EXECUÇÃO DOS MICROPROJETOS PARA TERRAS INDÍGENAS DO
MARANHÃO E NORTE DO TOCANTINS EM TEMPOS DE PANDEMIA.

Para ter acesso ao Protocolo de Segurança, copie e cole a URL abaixo no seu
navegador.

https://bit.ly/3jJkXOO

Observação: Caso tenha dificuldades em acessar este documento, por favor,
nos solicite através do e-mail: projetos-indigenas@ispn.org.br
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Anexo 3: MODELO DE RELATÓRIO

1. Informações Gerais
a) Nome do Microprojeto:
b) Aldeia/ Terra Indígena:
c) Nome do responsável:

2. Qual o motivo do microprojeto?

3. Atividades do microprojeto
3.1 Houve alguma dificuldade para executar o microprojeto?
( ) não
( ) um pouco
( ) muito

3.2 Se houve alguma dificuldade, o que foi feito para resolver?
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3.3 Foi possível realizar todas as atividades?
Descreva abaixo as atividades e os meses.
N

ATIVIDADES (O QUE FOI FEITO?)

MÊS/ANO
(QUANDO?)

1
2
3
4
5

3.4. Caso não tenha feito alguma atividade, responda porque não aconteceu?

3.5. Foi realizada alguma atividade que não estava prevista?

4. O que o microprojeto melhorou na sua comunidade?

5. Quantas pessoas da comunidade participaram das atividades do microprojeto?
( ) 1 pessoas
( ) 2 a 5 pessoas
( ) 6 a 10 pessoas
( ) mais de 10 pessoas
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5.1. Quantas foram:
Mulheres: _____
Homens: ______
Anciãos: ______
Crianças: _____

6. O que cada pessoa fez no microprojeto?

7. Escreva mais algum comentário sobre seu projeto.

8. Envie fotos, vídeos e o que mais for importante para contar como foi seu
projeto.
Cidade (estado),________________________de ______________ de 20____

_______________________________________________________
Nome e assinatura do responsável ou técnico colaborador
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