
 

 

Termo de Referência para Contratação de Consultoria de Facilitação de Curso “Capacitação de 
Agentes Comunicadores Indígenas” 

 

 

1. Introdução 

A The Nature Conservancy (TNC) é uma organização sem fins lucrativos fundada em 1951 que 
tem como missão conservar as terras e águas das quais a vida depende. Atua em mais 45 países 
e conta com mais de um milhão de membros, recebendo apoio da comunidade empresarial e 
de diversas organizações bilaterais. Com quase 50 milhões de hectares conservados no mundo, 
duas vezes o tamanho do Estado de São Paulo, os projetos da TNC ajudam a conservar a vida 
nas principais regiões do planeta em consonância com o desenvolvimento econômico e social e 
com respeito aos costumes das comunidades locais. 

A TNC, no Brasil, atua em diferentes frentes na área de conservação, e em especial para este 
TDR, apoia atividades em territórios indígenas, nos Estados do Amapá, Pará e Mato Grosso, 
promovendo o bem-estar de 9.000 pessoas de 07 diferentes grupos étnicos. No nível estadual, 
focamos em três estados principais da Amazônia, Mato Grosso, Pará e Amapá, e trabalhamos 
em parceria com as federações e / ou redes indígenas de cada estado, juntamente com suas 
respectivas redes sub-regionais. 

O Fortalecimento Institucional de associações indígenas e a capacitação técnica de indígenas, 
fazem parte das atividades de apoio da TNC, e têm por objetivo reforçar as capacidades técnicas  
e institucionais destes povos na implementação e gerenciamento de projetos de seus interesses, 
bem como aprimorar a capacidade dos indígenas em se comunicar com as várias comunidades,  
ao longo de seus territórios e também com o público externo. A TNC acredita que estas ações 
contribuem para aumentar o protagonismo indígena na gestão de seus territórios, para dar 
maior visibilidade e voz para que eles possam contar suas próprias histórias, divulgarem suas 
culturas e fortalecerem suas atuações políticas.   

 

2. Objetivo da Consultoria  

O presente Termo de Referência (TDR), visa a contratação de Pessoa Jurídica ou técnico 
especializado, para elaborar proposta de funcionamento da rede de comunicadores indígenas, 
no nível estadual e de capacitação dos comunicadores indígenas, para atuar nessa rede de 
comunicação.   

 

3. Atividades a serem realizadas 

 

3.1.  Elaborar proposta de diretrizes e orientações gerais para o funcionamento da rede de 
comunicadores indígenas, nos estados do Pará e Mato Grosso, que alinhe as diversas 



possibilidades possíveis de mecanismos de comunicação, via redes sociais e outros 
canais.  

3.2. Elaborar proposta de capacitação de comunicadores indígenas, com os conteúdos 
programáticos e plano de aula para curso de 40 horas/aula. 

3.3. Elaborar cartilha com conteúdo programático e orientações, para atuação dos agentes 
de comunicação indígena.    

3.4.  Facilitar, como instrutor(a), um curso de capacitação de 40 horas para 30 indígenas 
sobre funcionamento da rede de comunicadores e ferramentas de comunicação, como 
vídeos curtos, boletins de áudio ou outras ferramentas, que possam apoiar os 
comunicadores indígenas na difusão de notícias e informações, do interesse de suas 
respectivas redes. 

3.5. Realizar 40 horas de acompanhamento virtual aos cursistas, após o Curso de 
Capacitação, visando dar apoio personalizado a cada um, na implementação do Plano 
de Comunicação dos três Estados.  
 
 
 
 

4. Produtos Esperados 
 

4.1.   Proposta de diretrizes para funcionamento de uma rede estadual de comunicadores 
indígenas, articulada a outras redes de comunicação, apoiadas pela Coiab. 

4.2. Proposta de curso, incluindo conteúdo e Plano de Aula para o Curso de Capacitação, e 
para o período de dispersão. 

4.3. Cartilha com conteúdo pedagógico, para uso dos alunos. 
4.4. Relatório Final do processo de capacitação, destacando os principais resultados 

atingidos com a capacitação, e acompanhamento pós curso dos alunos e 
recomendações, para aprimoramento do funcionamento da rede de comunicadores 
indígenas. 
 

 

 

Critérios para Seleção de Propostas 

 

• A Proposta Técnica e Financeira deve conter os seguintes documentos e conteúdos:  

a. Metodologia detalhada a ser aplicada, na execução das atividades; 

• Descrição da qualificação técnica da consultoria, ressaltando sua experiência em comunicação, 
facilitação e moderação de eventos junto a povos indígenas e /ou experiências com iniciativas 
de comunicação com povos indígenas ou comunidades locais.   

Observação: Propostas oriundas de técnicos, organizações ou empresas indígenas, serão bem-
vindas. 

 



A Proposta deverá atender a todos os requisitos descritos nesse TDR, aos cuidados de Rafaela 
Carvalho, por meio do endereço eletrônico rdesousa@tnc.org, até o dia 06/03/2020. 


