
Regulamento de Inscrição 
 

Regulamento de Inscrição para o Primeiro Encontro Estadual de Povos e 
Comunidades Tradicionais de Minas Gerais a ser realizado nos dias 13, 14 e 15 de 
outubro de 2015, para a criação da Comissão Estadual para o Desenvolvimento 
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais conforme o 
decreto 46.671 de 16 de dezembro de 2014. 
 
 

Dispõe sobre os critérios para a 
participação dos povos e 
comunidades tradicionais no 
ENCONTRO ESTADUAL DE 
POVOS E COMUNIDADES 
TRADICIONAIS DE MINAS 
GERAIS  

 
Em cumprimento ao Decreto 46.671, de 16 de dezembro de 2014, que trata da 
criação da Comissão Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 
Comunidades Tradicionais, em consonância com a Política Estadual para o 
Desenvolvimento dos Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais, Lei 
Estadual nº 21.147, de 14 de janeiro de 2014, a Secretaria de Estado de Direitos 
Humanos, Participação Social e Cidadania em parceria com a Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Agrário torna público a inscrição para o Primeiro Encontro 
Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais.  
 

1. Objeto 
 
O objeto deste Regulamento de Inscrição é a abertura das inscrições para o 
Primeiro Encontro Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais de Minas 
Gerais, para criação da Comissão Estadual para o Desenvolvimento Sustentável 
dos Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais. 
 
 
2. Da inscrição 
 
2.1 - A inscrição dos membros de povos e comunidades tradicionais interessados 

em participar do encontro dar-se-á por meio eletrônico no site 

https://docs.google.com/forms/d/1mqC6ccYvG7xTsUVY8N51OBNLB5FlMZcFOTNyVQWUJwo/viewf

orm a partir do dia da publicação deste Regulamento de Inscrição até o dia 20 de 

setembro de 2015, às 23h59min;  

2.2 - Presencialmente as inscrições poderão ser feitas na sede da Secretaria de 
Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, na Cidade 
Administrativa Presidente Tancredo Neves, localizada na Rodovia Prefeito Américo 
Gianetti, s/nº - Belo Horizonte – Prédio Gerais – 2º andar CEP: 31.630-901 – 
Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, no horário de 09:30 às 16:00 
horas; 

https://docs.google.com/forms/d/1mqC6ccYvG7xTsUVY8N51OBNLB5FlMZcFOTNyVQWUJwo/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1mqC6ccYvG7xTsUVY8N51OBNLB5FlMZcFOTNyVQWUJwo/viewform


2.3 - Através dos correios, via AR, com envio da ficha de inscrição preenchida 
encaminhada para sede da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, 
Participação Social e Cidadania, na Cidade Administrativa Presidente Tancredo 
Neves, localizada na Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/nº - Belo Horizonte – 
Prédio Gerais – 2º andar CEP: 31.630-901 – Cidade Administrativa Presidente 
Tancredo Neves. 
2.4. A ficha de inscrição está estabelecida no Anexo Único deste Regulamento de 
Inscrição para o Primeiro Encontro Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais 
de Minas Gerais. 
 
Parágrafo único: Para garantir a representação da diversidade étnica, cultural, 
geográfica de povos e comunidades tradicionais do Estado de Minas Gerais, a 
Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania e a 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário deliberaram que estará garantida 
a participação de no mínimo uma representação de cada povo e comunidade 
tradicional presente em cada um dos 17 (dezessete) territórios de desenvolvimento, 
bem como a proporcionalidade de inscrições de cada povo e comunidade 
tradicional nos respectivos territórios, dado que nenhum poderá ultrapassar os 20% 
do total das vagas. 
 
 
3. Da Composição do Encontro 
 
3.1. A Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania 
e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário custeará e garantirá a 
participação de até 200 (duzentos) representantes de Povos e Comunidades 
Tradicionais que se inscrevam até o dia 20 de setembro de 2015.  
 
3.2 - Os demais interessados poderão participar do evento, desde que se 
inscrevam até o término do credenciamento e se responsabilizem pelas despesas 
decorrentes de sua participação. 
3.3 – Os representantes de órgãos governamentais que irão participar se 
responsabilizarão pelas despesas decorrentes de sua participação. 
   
4. Critério para custeio da participação no encontro 
 
4.1. Os critérios abaixo refere-se aos participantes cujo custeio de participação será 
feito com recursos públicos conforme definido no item 3.1, na seguinte ordem: 
 
4.1.1 A participação de no mínimo uma representação de cada povo e comunidade 
tradicional presente em cada um dos 17 (dezessete) territórios de desenvolvimento; 
4.1.2. A proporcionalidade de inscrições de cada povo e comunidade tradicional por 
territórios de desenvolvimento; 
4.1.3. A paridade de gênero por povo e comunidade tradicional; 
4.1.4. A data e a hora de realização da inscrição serão consideradas para fins de 
desempate. 
 
5. Os casos omissos serão resolvidos pela equipe organizadora do Encontro 
Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais.  
 



ANEXO ÚNICO 

 

 
Primeiro Encontro Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais 

Data: 13, 14 e 15 de outubro de 2015  
Local: SESC- VENDA NOVA / Belo Horizonte 

Ficha de inscrição 
Nome:  

Data de Nascimento:                                                      Idade: 

Indicar gênero: 

 

(    ) Masculino  

(    ) Feminino  

(    ) Travesti 

(    ) Transexual               

CPF:  RG:  

Telefone Fixo:  Telefone Celular: 

E-mail: 

Endereço:      

Bairro:                                                                                 Cidade: 

CEP: 

Raça/Cor: 
(   ) Amarelo             (    ) Branco           (   ) Indígena         (    )  Pardo              (    ) Preto      

(   ) outros____________________________________ 

 Grau de Escolaridade: 

(  ) Sem escolaridade                     (   ) Ensino fundamental completo      (   ) Ensino Fundamental Incompleto 

(  ) Ensino médio completo          (   ) Ensino médio incompleto               (   ) Curso superior completo 

(  ) Curso superior incompleto     (   ) Especialização             (   ) Mestrado            (   ) Doutorado 

Povo ou Comunidade Tradicional: 
(   ) Apanhadores de Flores Sempre viva             (   ) Artesãos do Barro e Tecelãs          (   ) Catingueiros               

(   ) Cigano                                (   ) Congadeiro                            (   ) Extrativistas                (   ) Faiscadores                                                                                                       

(   ) Garimpeiros                      (   ) Geraizeiro                              (   ) Indígena                      (   ) Quilombola               

(   ) Pescador Artesanal         (   ) Povo de Circo                        (   ) Povos Tradicionais de Matriz Africana             

(   ) Ribeirinhos                       (   ) Vazanteiro                              (   ) Veredeiros  


