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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO
DIRETORIA DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PARA A JUVENTUDE
COORDENAÇÃO GERAL DE POLÍTICAS PEDAGÓGICAS PARA A JUVENTUDE

TERMO DE REFERÊNCIA
N.º e Título do Projeto
PROJETO 914BRZ1135 UNESCO "Fortalecimento de Políticas Educacionais para a Juventude"
Natureza do Serviço Modalidade / N° de vagas Localidade de Trabalho
Consultoria
Produto / 2 (duas) vagas.
Brasília/DF
Objetivo da Contratação
Contratação de consultoria técnica especializada para a realização de pesquisa e sistematização
de informações sobre o perfil dos estudantes do Projovem Urbano por região, obtidas por
meio do Sistema de Matrícula, Acompanhamento de Frequência e Certificação do Programa;
para mapear e analisar dados sobre a utilização e adequação do conjunto de material didático
ao perfil dos alunos matriculados e às necessidades didático pedagógicas dos educadores do
Programa para o desenvolvimento do projeto pedagógico integrado, apoiando esta diretoria na
elaboração, no planejamento, no processo de gestão e de implementação de políticas de
educação para a juventude junto aos sistemas públicas de educação.

Diretoria de Políticas de Educação para a Juventude
Cargo do Supervisor
Coordenadora Geral de Políticas Pedagógicas para a Juventude
Vinculação com o PRODOC
Objetivo Imediato 1 - Políticas Educacionais para a Juventude reformuladas, por meio da
elaboração de referenciais teórico-metodológicos e de indicadores, voltados ao
desenvolvimento de políticas transversais de educação em direitos humanos, diversidade e
inclusão e o fortalecimento da gestão política e pedagógica para o atendimento escolar de
jovens de 18 a 29 anos, em articulação com as diversas políticas setoriais, visando a
escolarização, a qualificação profissional e a formação para a cidadania.
Resultado 1.1 - Políticas educacionais para a juventude reformuladas com base em estudos e
documentos técnicos de orientação pedagógica, para o desenvolvimento de políticas
transversais de educação em direitos humanos, diversidade e inclusão.
Atividade 1.1.2 - Realizar estudos para o desenvolvimento de referenciais de gestão e materiais
de apoio à implementação de políticas educacionais para a juventude.
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1. Justificativa
A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão SECADI/ MEC - tem como objetivo o desenvolvimento de políticas, programas e ações
voltados à inclusão educacional por meio da valorização das diferenças e da diversidade.
Dessa forma, a garantia do direito universal à educação só se efetiva por meio da
garantia de direitos específicos dos públicos historicamente excluídos das políticas públicas.
Para a elaboração e implementação dessas ações e programas voltados aos
segmentos historicamente excluídos dos processos social e educacional, a SECADI coordena
diferentes políticas. Destacam-se, entre elas, as políticas educacionais para a juventude que,
principalmente no âmbito da modalidade da Educação de Jovens e Adultos, se desenvolvem
de forma articulada ou integrada com a qualificação profissional.
Para o desenvolvimento e oferta dessas políticas de educação para a juventude se faz
necessário a elaboração de materiais didáticos específicos voltados aos jovens de 18 a 29
anos, matriculados no Projovem Urbano, que durante 18 meses são protagonistas de um
curso integrado em três dimensões: educação fundamental, qualificação profissional inicial e
participação cidadã.
Por meio de ações específicas esse projeto pedagógico integrado, estruturado em
torno de seis eixos estruturantes e em seis unidades formativas, é desenvolvido pelos
educadores nas salas de aula por meio de um conjunto de material didático, formado por 25
diferentes volumes voltados aos alunos e educadores, listados abaixo, além dos volumes
referentes aos Arcos Ocupacionais da dimensão qualificação profissional. Esse material que é
organizado conforme os temas integradores que organizam as unidades formativas:
juventude e cultura, juventude e cidade, juventude e trabalho, juventude e comunicação,
juventude e tecnologia, juventude e cidadania traz aos alunos e educadores atividades
pedagógicas que contemplam todos os conteúdos do ensino fundamental de forma
interdisciplinar, integrando as três dimensões que fundamentam o projeto.
Neste sentido se fazem necessárias análises sobre a utilização do material como
ferramenta básica para o desenvolvimento deste projeto e o alcance de seu objetivo, que é a
formação integral desse jovem. Além disto é preciso a averiguação da efetividade de sua
proposta, permitindo uma oferta cada vez mais qualificada de políticas de educação voltadas
para os jovens de 18 a 29 anos, historicamente excluídos do processo educacional. A proposta
desta consultoria é voltada para a elaboração de instrumentos e de organização e análise dos
dados do Sistema de Matrícula, Acompanhamento e Certificação do Projovem Urbano/
SIMEC, além de outros mecanismos que permitam acompanhar o percurso desse primeiro
grupo de material, sua utilização e assim avançar na formulação dessa política. O Programa
conta com um Sistema de Matrícula, Acompanhamento e Certificação do Projovem Urbano,
no qual são inseridos os dados dos estudantes para matrícula, bem como a frequência e a
pontuação que eles alcançam durante o processo formativo, a sistematização e análise desses
dados devem ser consideradas no acompanhamento e aperfeiçoamento das orientações do
Ministério da Educação para a execução das ações propostas pelo programa.
Tendo em vista, que em 2012, o Ministério da Educação, por intermédio da SECADI,
passa a coordenar o Programa Projovem Urbano, prestando apoio técnico e financeiro aos
sistemas públicos de ensino, para a oferta de uma formação integral aos jovens de 18 a 29
anos, que sabem ler e escrever, mas não concluíram o ensino fundamental, com uma meta de
atendimento a 110.000 jovens, neste exercício, é também fundamental que existam formas
para se analisar o desenvolvimento das ações do programa.

3
Pelos elementos expostos, pelo número atual de matriculas no Projovem Urbano nas
diferentes regiões do país (56.150 na Região Nordeste, 19.300 na Região Norte, 17.900 no
Sudeste, 8.750 no Centro-Oeste e 4.950 na Região Sul) totalizando 107.050 alunos, pela
necessidade de ampliação do conhecimento sobre o perfil e realidade sócio cultural e
econômica destes alunos e também pela necessidade de identificação do perfil dos
educadores atuantes no Programa objetivando analisar a utilização, pertinência e adequação
do conjunto de material didático disponibilizado ao perfil dos jovens alunos deste Programa e
as expectativas e necessidades didático pedagógicas de seus educadores consideramos a
necessidade de contratação de duas consultorias técnicas especializadas tendo em vista o
atendimento dos objetivos propostos neste termo de referencia.
Segue a relação do material didático do Projovem Urbano:
Primeiro Grupo:
1.
Agenda do Estudante
2.
Plano de Ação Comunitária
3.
Guia de Estudo - Unidade Formativa I
4.
Guia de Estudo - Unidade Formativa II
5.
Guia de Estudo - Unidade Formativa III
6.
Guia de Estudo - Formação Técnica Geral - UF I e II
7.
Manual do Educador - Unidade Formativa I
8.
Manual do Educador - Unidade Formativa II
9.
Manual do Educador - Unidade Formativa III
10. Manual do Educador - Formação Técnica Geral - UF I e II
11. 1º Caderno de Registro de Avaliação UF I e II
12. 2º Caderno de Registro de Avaliação UF III e IV
13. Manual do Educador: Orientações Gerais
14. Plano Nacional de Formação para Gestores, Formadores e Educadores
15. Manual do Educador: Estudos Complementares I
Segundo Grupo:
1.
Guia de Estudo - Unidade Formativa IV
2.
Guia de Estudo - Unidade Formativa V
3.
Guia de Estudo - Unidade Formativa VI
4.
Guia de Estudo - Formação Técnica Geral - UF VI
5.
Manual do Educador - Unidade Formativa IV
6.
Manual do Educador - Unidade Formativa V
7.
Manual do Educador - Unidade Formativa VI
8. Manual do Educador - Formação Técnica Geral - UF VI
9.
3º Caderno de Registro de Avaliação UF V e VI
10. Manual do Educador: Estudos Complementares II

2. Produtos e Atividades
Atividades para elaboração do Produto 1:
Atividade 1.1: Identificar e sistematizar as informações sobre o perfil dos jovens de 18 a 29
anos, atendidos pelo Programa Projovem Urbano - edição 2012, disponíveis no Sistema de
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Matrícula, Acompanhamento de Frequência e Certificação do Projovem Urbano.
Atividade 1.2: Identificar e sistematizar dados referentes às matrículas com registro no
Sistema de Matrícula, Acompanhamento de Frequência e Certificação do Projovem
Urbano/SIMEC da edição 2012.
Atividade 1.3 – Elaborar instrumento que possibilite levantamento de informações
complementares ao mapeamento do perfil dos estudantes do Programa.
Atividade 1.4 – Sistematizar e analisar as informações contidas no cadastro de estudantes do
Projovem/2012.
Produto 1
Consultor A
Documento técnico contendo análise do conjunto de informações sobre o perfil dos jovens
de 18 a 29 anos atendidos pelo Projovem Urbano 2012, na Região Nordeste, contemplando
aspectos de sua realidade social e especificidades desta juventude quanto ao gênero,
cor/raça,
estado
civil,
segmento
social,
ocupação,
área
de
moradia,
paternidade/maternidade, numero de alunos portadores de deficiência e beneficiários de
outros programas governamentais.
Consultor B
Documento técnico contendo análise do conjunto de informações sobre o perfil dos jovens
de 18 a 29 anos atendidos pelo Projovem Urbano 2012 nas Regiões Norte, Centro Oeste, Sul
e Sudeste contemplando aspectos de sua realidade social e especificidades desta juventude
quanto ao gênero, cor/raça, estado civil, segmento social, ocupação, área de moradia,
paternidade/maternidade, numero de alunos portadores de deficiência e beneficiários de
outros programas governamentais.
Atividades para elaboração do Produto 2:
Atividade 2.1 – Elaborar e aplicar instrumento para a coleta de dados sobre o perfil do/as
educadore/as das três dimensões do Projovem Urbano, edição 2012.
Atividade 2.2 – Diagnosticar o processo de atuação dos/as educadore/as de ensino
fundamental, qualificação profissional e participação cidadã no âmbito do Projovem Urbano,
edição 2012.
Atividade 2.3 – Analisar os dados relativos às expectativas e as ações de adequação do material
didático às necessidades pedagógicas dos educadores do Projovem Urbano para a entrada
2012, analisando as ações evolutivas adotadas.
Produto 2
Consultor A
Documento técnico contendo análise do perfil do/as educadore/as do Projovem Urbano, por
município e estados da Região Nordeste comtemplando avaliação das ações evolutivas
referentes ao material didático do Programa, as alterações feitas para a edição 2012, sua
adequação às expectativas e necessidades didáticas destes educadores e sistematização de
novas propostas de alteração no material.
Consultor B
Documento técnico contendo análise do perfil do/as educadore/as do Projovem Urbano, por
município e estados das Regiões Norte, Centro Oeste, Sul e Sudeste, comtemplando
avaliação das ações evolutivas referentes ao material didático do Programa, as alterações
feitas para a edição 2012, sua adequação às expectativas e necessidades didáticas destes
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educadores e sistematização de novas propostas de alteração no material.
Atividades para elaboração do Produto 3:
Atividade 3.1 - Propor e aplicar instrumento para a coleta de informações, junto aos
educadores do Projovem Urbano, sobre o uso do material didático em sala de aula e o
envolvimento dos alunos com as atividades pedagógicas propostas nos Guias de Estudo, nos
Cadernos de Registros de Avaliação CRAs, no Plano de Ação Comunitária – PLA
Atividade 3.2 – Propor itens para compor questionário a ser aplicado pelo/as educadore/as
em suas salas de aula, de forma a possibilitar a coleta de informações sobre a opinião dos
estudantes a respeito do material didático, bem como levantamento de informações sobre a
utilização efetiva da Agenda do Estudante no percurso formativo.
Atividade 3.3 – Propor mecanismos para a aplicação dos questionários e sistematizar os
dados sobre o uso do material didático.
Produto 3
Consultor A - Documento técnico contendo estudo analítico das informações mapeadas
sobre o uso dos materiais didáticos: Guias de Estudo, Caderno de Registro de Avaliação (CRA),
Plano de Ação Comunitária (PLA) e Agenda do Estudante pelos educadores e alunos do
Projovem Urbano 2012 da Região Nordeste, incluindo propostas de mudanças e alterações a
partir das observações dos jovens atendidos pelo Programa.
Consultor B - Documento técnico contendo estudo analítico das informações mapeadas
sobre o uso dos materiais didáticos: Guias de Estudo, Caderno de Registro de Avaliação (CRA),
Plano de Ação Comunitária (PLA) e Agenda do Estudante pelos educadores e alunos do
Projovem Urbano 2012 das Regiões Norte, Centro Oeste, Sul e Sudeste, incluindo propostas de
mudanças e alterações a partir das observações dos jovens atendidos pelo Programa.
Atividades para elaboração do Produto 4:
Atividade 4.1: Analisar as alterações feitas no material de Qualificação Profissional - Formação
Técnica Geral - para a edição de 2012 do Programa Projovem Urbano
Atividade 4.2 - Analisar e sistematizar os dados sobre a oferta dos Arcos Ocupacionais por
meio da base de dados do Sistema de Matrícula, Acompanhamento de Frequência e
Certificação do Projovem Urbano - edição 2012 - por Município, Estado e Região.
Atividade 4.3 - Elaborar instrumento para a obtenção de informação sobre a utilização do
Guia do Estudante - Formação Técnica Geral - e do Projeto de Orientação Profissional - POP nas salas de aula dos núcleos, com aplicação de questionário junto aos alunos pelos
educadores de qualificação profissional dos núcleos que também sistematizarão as
informações obtidas, por meio do Atendimento Técnico a Distância desenvolvido pelo
LTF/COPPE.
Atividade 4.4 - Identificar e sistematizar informações sobre a utilização do Guia do Estudante Formação Técnica Geral - e dos Arcos Ocupacionais nas salas de aula dos núcleos pelos
estudantes do Programa, edição 2012, e sobre sua real efetividade por Município, Estado e
Região.
Produto 4
Consultor A - Documento técnico contendo estudo analítico das informações obtidas sobre o
material didático de Qualificação Profissional – Formação Técnica Geral - FTG e Projeto de
Orientação Profissional - POP -, questões relevantes apontadas por estudantes e educadores,

6
sugestões para alterações futuras e dados sobre o interesse e permanência dos jovens na
dimensão de Qualificação Profissional a partir dos índices de frequência às atividades
desenvolvidas nos núcleos do Projovem Urbano 2012 da Região Nordeste.
Consultor B - Documento técnico contendo estudo analítico das informações obtidas sobre o
material didático de Qualificação Profissional – Formação Técnica Geral - FTG e Projeto de
Orientação Profissional - POP -, questões relevantes apontadas por estudantes e educadores,
sugestões para alterações futuras e dados sobre o interesse e permanência dos jovens na
dimensão de Qualificação Profissional a partir dos índices de frequência às atividades
desenvolvidas nos núcleos do Projovem Urbano 2012 das Regiões Norte, Centro Oeste, Sul e
Sudeste.
4. Prazo e cronograma de atividades e apresentação dos produtos
O contrato terá vigência de 11 (onze) meses, podendo o cronograma de atividades sofrer
alterações visando seu ajuste à dinâmica de desenvolvimento dos trabalhos, mediante
decisão conjunta entre o contratado e a unidade responsável pelo acompanhamento do
contrato.
5. Custos e forma de pagamento
O custo dos serviços de cada consultoria está definido em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil
reais) totalizando R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). O desembolso financeiro
observará os prazos indicados no cronograma de atividades abaixo:
Produtos

Data e Entrega

Valor

Produto 1 Consultor A
Documento técnico contendo análise do conjunto de
informações sobre o perfil dos jovens de 18 a 29 anos atendidos
pelo Projovem Urbano 2012, na Região Nordeste, contemplando
aspectos de sua realidade social e especificidades desta juventude
quanto ao gênero, cor/raça, estado civil, segmento social, ocupação,
área de moradia, paternidade/maternidade identificando, inclusive,
numero de alunos portadores de deficiência e beneficiários de
45 dias após R$ 15.250,00
outros programas governamentais.
assinatura do para cada
Consultor B
consultor
Documento técnico contendo análise do conjunto de informações Contrato.
sobre o perfil dos jovens de 18 a 29 anos atendidos pelo Projovem
Urbano 2012 nas Regiões Norte, Centro Oeste, Sul e Sudeste
contemplando aspectos de sua realidade social e especificidades
desta juventude quanto ao gênero, cor/raça, estado civil, segmento
social, ocupação, área de moradia, paternidade/maternidade
identificando, inclusive, numero de alunos portadores de deficiência
e beneficiários de outros programas governamentais.
Produto 2
Consultor A
150 dias após R$ 18.000,00
Documento técnico contendo análise do perfil do/as educadore/as assinatura do para cada
do Projovem Urbano, por município e estados da Região NordesteContrato.
consultor
comtemplando avaliação das ações evolutivas referentes ao
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material didático do Programa, as alterações feitas para a edição
2012, sua adequação às expectativas e necessidades didáticas
destes educadores e sistematização de novas propostas de alteração
no material.
Consultor B
Documento técnico contendo análise do perfil do/as educadore/as
do Projovem Urbano, por município e estados das Regiões Norte,
Centro Oeste, Sul e Sudeste, comtemplando avaliação das ações
evolutivas referentes ao material didático do Programa, as
alterações feitas para a edição 2012, sua adequação às expectativas
e necessidades didáticas destes educadores e sistematização de
novas propostas de alteração no material.
Produto 3
Consultor A - Documento técnico contendo estudo analítico das
informações mapeadas sobre o uso dos materiais didáticos: Guias
de Estudo, Caderno de Registro de Avaliação (CRA), Plano de Ação
Comunitária (PLA) e Agenda do Estudante pelos educadores e
alunos do Projovem Urbano 2012 da Região Nordeste, incluindo
propostas de mudanças e alterações a partir das observações dos
220 dias após R$19.000,00
jovens atendidos pelo Programa.
para cada
Consultor B - Documento técnico contendo estudo analítico das assinatura do
consultor
informações mapeadas sobre o uso dos materiais didáticos: Guias contrato
de Estudo, Caderno de Registro de Avaliação (CRA), Plano de Ação
Comunitária (PLA) e Agenda do Estudante pelos educadores e
alunos do Projovem Urbano 2012 das Regiões Norte, Centro Oeste,
Sul e Sudeste, incluindo propostas de mudanças e alterações a
partir das observações dos jovens atendidos pelo Programa.
a partir das observações dos jovens atendidos pelo Programa
Produto 4
Consultor 1 - Documento técnico contendo estudo analítico das
informações obtidas sobre o material didático de Qualificação
Profissional – Formação Técnica Geral - FTG e Projeto de Orientação
Profissional - POP -, questões relevantes apontadas por estudantes e
educadores, sugestões para alterações futuras e dados sobre o
interesse e permanência dos jovens na dimensão de Qualificação
Profissional a partir dos índices de frequência às atividades
desenvolvidas nos núcleos do Projovem Urbano 2012 da Região
330 dias após R$ 22.750,00
Nordeste.
Consultor 2 - Documento técnico contendo estudo analítico das assinatura do para cada
consultor
informações obtidas sobre o material didático de QualificaçãoContrato.
Profissional – Formação Técnica Geral - FTG e Projeto de Orientação
Profissional - POP -, questões relevantes apontadas por estudantes e
educadores, sugestões para alterações futuras e dados sobre o
interesse e permanência dos jovens na dimensão de Qualificação
Profissional a partir dos índices de frequência às atividades
desenvolvidas nos núcleos do Projovem Urbano 2012 das Regiões
Norte, Centro Oeste, Sul e Sudeste.

Valor Total

R$ 150.000,00
(75.000,00 por
consultor)
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5.1. Insumos
Previsão de aquisição de 15 passagens – ida e volta- para cada um dos consultores.
Pagamento de três diárias para cada viagem.
6. Apresentação dos Produtos
Os produtos serão apresentados em formato impresso, em 1 (uma) via, tamanho A-4, e em
CD (uma via) produzido nos aplicativos compatíveis com Microsoft Office 2004, mediante
Parecer Técnico aprovando-os, emitido pela unidade demandante da consultoria.

7. Perfil do Contratado:
7.1. Descrição:
Diploma de graduação de nível superior na área de Ciências Humanas e/ou Ciências
Sociais Aplicadas
•

7.2. Exigências específicas:

•

Experiência profissional mínima de 2 (dois) anos no desenvolvimento
acompanhamento e implantação de políticas públicas para juventude e/ou
acompanhamento e análise de projetos político pedagógicos, planejamento e
implementação de sistemas de monitoramento e processos educacionais.

7.3. Desejável:
Experiência com Políticas Públicas de Educação
Experiência com desenvolvimento de políticas de Educação de Jovens e Adultos
Disponibilidade para viagens.
OBS.: As experiências serão comprovadas por meio de apresentação de documentos tais
como: contratos de trabalho e/ou prestação de serviços, registro em carteira de trabalho ou
documentos equivalentes.
8. Número de vagas
02 vagas.
9. Processo Seletivo e Critérios a serem avaliados na entrevista
9.1 – Processo Seletivo
a) O processo seletivo simplificado de que trata este Termo de Referência consistirá de duas
fases: 1ª fase - análise curricular; 2ª fase - entrevista.
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1ª Fase – Análise do Curriculum Vitae de caráter eliminatório e classificatório, realizada pela
Comissão de Seleção designada para este fim, tendo como referencia os requisitos
estabelecidos neste termo de referencia e publicados no edital.
Análise do Curriculum Vitae

Pontuação Máxima Permitida - 24 pontos

i)Formação Acadêmica

Pontuação
Máxima
Verificação

a) Curso superior na área solicitada no perfil profissional
ii)Experiência Profissional

Pontuação
Máxima

Dois
pontos por cada ano de experiência profissional no
desenvolvimento, acompanhamento e implantação de políticas
públicas para juventude e/ou acompanhamento e análise de projetos
político pedagógicos, planejamento e implementação de sistemas de
monitoramento e processos educacionais. – Critério Obrigatório.
Um ponto por cada ano de experiência com Políticas Públicas de
Educação – Critério Desejável e não Obrigatório.

20

2

Um ponto para cada ano de experiência com desenvolvimento de
políticas de Educação de Jovens e Adultos - Critério Desejável e não
Obrigatório

2

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS PERMITIDO

24

2ª fase – Entrevista para averiguação e avaliação dos conhecimentos e complementação de
informações. Participam desta etapa apenas os/as candidato/as classificados na 1ª Fase.
Entrevista

Pontuação Máxima Permitida - 24 pontos

Itens para Entrevista
a)Conhecimento sobre ações, programas e políticas públicas
juventude.

para

b)Conhecimento e experiência com projetos pedagógicos e
implantação de ações voltadas a elevação da escolarização
c) Conhecimento sobre sistemas informatizados de implementação e
acompanhamento de ações e programas de políticas públicas para a
juventude
d) Conhecimento sobre os espaços de demanda e de execução de
políticas públicas para a juventude
e) Correlação da experiência própria com o objeto da consultoria

Pontuação
Até 6 pontos
Até 6 pontos
Até 5 pontos

Até 5 pontos
Até 2 pontos
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TOTAL MÁXIMO DE PONTOS PERMITIDO

24

Os candidatos selecionados para a 2ª fase do processo seletivo que não residam em
Brasília/DF poderão participar do processo de seleção por meio de entrevista via telefone,
que será gravada e anexada ao Processo
Os candidatos classificados ao final das duas fases do processo de seleção devem,
obrigatoriamente, apresentar a Unidade Gestora da Cooperação Técnica da SECADI/MEC os
documentos comprobatórios das informações prestadas no Curriculum Vitae. Caso o
candidato não atenda a este requisito será desclassificado, sendo chamado o candidato
seguinte que tenha atendido aos pré requisitos deste termo de referência.
Os candidatos selecionados para a entrevista que não residam em Brasília deverão remeter a
documentação comprobatória da formação acadêmica e experiência profissional (conforme
Edital) por fax ou por meio eletrônico (e-mail) até a data da entrevista. Uma vez selecionado,
o candidato deverá encaminhar a documentação mencionada devidamente autenticada em
prazo a ser estabelecido pela Comissão de Seleção.
10. Comissão de Seleção
1. Jader de Pietro Alves – SIAPE - 1535272
2. Silvifagner Monteiro de Araújo – SIAPE - 15732959
3. Maria das Graças Correia de Almeida – SIAPE - 1802549

4. Representante da UNESCO

Brasília, 30 de novembro de 2012.

Jader de Pietro Alves
Coordenador-Geral de Acompanhamento e Avaliação das Políticas de Inclusão Educacional para a Juventude
Diretoria de Políticas de Educação para a Juventude
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão - SECADI
Ministério da Educação

De acordo.
Cláudia Veloso Torres Guimarães
Diretora de Políticas de Educação para a Juventude
SECADI/MEC

