TERMO DE REFERÊNCIA
Nº 073/2018 - OPAN
DADOS DO TDR
Razão Social: Operação Amazônia Nativa - OPAN
CNPJ: 93.017.325/0001-68
Endereço completo: Avenida Ipiranga, 97, bairro Goiabeiras – Cuiabá, MT – CEP
78032-035
Projeto/ Financiador: Projeto Juruena: informação para o bem-viver dos povos indígenas
e populações tradicionais ameaçados por projetos de infraestrutura no Tapajós.
INTRODUÇÃO
Rede Juruena Vivo na COP24
OPAN – Fastenopfer/Programa Internacional
A Operação Amazônia Nativa (OPAN) é uma organização não governamental indigenista
sediada em Cuiabá-MT que atua em parceria com povos indígenas desde 1969. As
metodologias participativas pautadas pelo convívio nas aldeias definiram uma marca
idenitária da instituição, que no passado rompeu com práticas autoritárias e inspirou um
novo modelo de indigenismo no país. Atualmente, a OPAN opera com três enfoques
estratégicos: a) Fortalecer processos organizativos internos e a capacidade de
articulação e interlocução de povos indígenas de Mato Grosso e do Amazonas; b)
Ampliar e qualificar iniciativas de garantia e gestão dos povos indígenas sobre suas terras
de ocupação tradicional em Mato Grosso e no Amazonas; e c) Fortalecer os direitos
indígenas e influenciar positivamente as políticas públicas que afetam os povos e
territórios indígenas.
O Projeto Rede Juruena Vivo na COP24 tem como objetivo geral contribuir para que a
Rede Juruena Vivo obtenha êxito e visibilidade na implementação de suas estratégias
de incidência política em eventos de abrangência nacional e internacional sobre energia,
clima e meio ambiente. E, um de seus objetivos específicos é qualificar lideranças da
Rede Juruena Vivo em processo de formação visando sua participação na COP 24, na
Polônia.
OBJETIVOS DA CONSULTORIA
Os objetivos da consultoria são a (1) ministrar aulas de inglês para a equipe da OPAN
que apoiará ações de incidência internacional da Rede Juruena Vivo, (2) reforçar o
aprendizado de estruturas básicas da língua inglesa, sobretudo no campo da oralidade,
(3) trabalhar conteúdos ligados aos temas de meio ambiente, clima e direitos humanos,
(4), estimular que funcionários da OPAN aprimorem conhecimentos básicos na língua
inglesa.
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Este TDR é direcionado a professores de inglês com qualificação e experiência
comprovados. A proposta deverá ser entregue até as 18h do dia 06 de Setembro via e-
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mail para Andreia Fanzeres (andreia@amazonianativa.org.br) em documento contendo
um resumo da proposta técnica, com orçamento, indicação de equipe executora,
assinatura do responsável e período de validade.
VIGÊNCIA
A vigência do contrato será de 20 de Setembro a 20 de dezembro de 2018.
ATIVIDADES DA CONSULTORIA
1) Apresentação do plano de trabalho
O plano de trabalho deverá conter o objetivo do trabalho, as atividades previstas, o
cronograma, os materiais necessários e o resultado esperado.
2) Ministrar 15 aulas de inglês (conversação)
Cada aula deverá durar 50 minutos e acontecerá no espaço físico da OPAN. A turma
terá cerca de 8 pessoas. Os temas trabalhados deverão ser discutidos previamente com
a equipe do Programa de Direitos Indígenas, Política Indigenista e Informação à
Sociedade da OPAN.
PRODUTOS
- Plano de trabalho.
- Relatório de aula.
PROPOSTA DE CRONOGRAMA e DESEMBOLSO

Atividade/Produto

Local

Período

% de pagamento

Plano de trabalho

Cuiabá

Até 25 de setembro

30%

Relatório de aula

Cuiabá

Até 20 de dezembro

70%
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