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No Edital IMEA n° 21/2018,  publicado no Boletim de serviço n°410, publicado em 21 de dezembro de 2018,
onde se lê:

3. ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PELO BOLSISTA
I. Mapear as organizações indigenistas oficias e outras organizações públicas (como Ministério da educação)
que atuam com as populações indígenas na AL;
II.  Organizar um quadro com os principais elementos da legislação indigenista em cada país – Constituição
Nacional/Federal, Legislações educacionais, de saúde, fundiária e sociobiodiversidade;
III.  Mapear  as  organizações  indígenas  de  maior  abrangência  em  cada  país  e  as  principais  organizações
indigenistas não públicas;
IV. Atualizar dados populacionais e linguísticos dos povos indígenas na AL;
V. Registrar os principais conflitos envolvendo interesses privados e povos indígenas.
VI.  Criar  e  manter  uma rede de colaboradores no Brasil  e  fora dele (via correio  eletrônico e outros meios
digitais);
VII. Alimentar a página do OBIAL;
VIII. Enviar agendas e secretariar reuniões;
IX. Divulgar eventos e programas formativos;
X. Organizar o acervo e manter o ambiente ajustado.
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e-mail: imea@unila.edu.br, sendo o prazo de envio até o vigésimo quinto dia de cada mês.
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