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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA
CONSULTOR POR PRODUTO

1. Projeto: Promover o desenvolvimento da educação a distância e presencial com metodologias
educacionais inovadoras que utilizam recursos de tecnologias de informação e comunicação.

2. Enquadramento
2.1. Resultado
Resultado 1.3 - Desenvolver e implantar, em grupos experimentais, sistemáticas e
instrumentos de assistência técnica a estados e municípios para a implantação dos novos
sistemas tecnológicos aplicáveis à implantação do PDE.
2.2. Atividades
Atividade 1.3.2 – Organizar os processos metodológicos, operacionais e avaliativos para a
implantação experimental da assistência técnica aos estados e municípios selecionados

3. Justificativa
O Ministério da Educação criou os Planos de Ações Articuladas – PAR para garantir o
cumprimento das metas do Compromisso Todos pela Educação, que visa a mobilização social pela
melhoria da qualidade da educação básica, implementados através do Decreto da Presidência de
República N° 6094, de 24 de Abril de 2007.
Em consonância com estes planos, o Sistema Universidade Aberta do Brasil foi criado pelo
Ministério da Educação em 2005 no âmbito do Fórum das Estatais pela Educação com foco nas
Políticas e a Gestão da Educação Superior sob 5 eixos fundamentais:
1.

Expansão pública da educação superior, considerando os processos de democratização
e acesso.

2.

Aperfeiçoamento dos processos de gestão das instituições de ensino superior,
possibilitando sua expansão em consonância com as propostas educacionais dos
estados e municípios;

3.

A avaliação da educação superior a distância tendo por base os processos de
flexibilização e regulação em implementação pelo MEC;

Organização dos Estados Ibero-americanos
Para a Educação, a Ciência e a Cultura

4.

As contribuições para a investigação em educação superior a distância no país.

5.

O financiamento dos processos de implantação, execução e formação de recursos
humanos em educação superior a distância.

Tendo como base o aprimoramento da educação a distância, o Sistema UAB visa expandir e
interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior. Para isso, o sistema busca fortes
parcerias entre as esferas federais, estaduais e municipais do governo.
Com as novas ações de impacto na força de trabalho da Diretoria de Educação à Distância –
DED, a Coordenação Geral de Infraestrutura de Polos, da Capes necessitará de apoio de mão-deobra para suportar as demandas de acompanhamento e monitoramento dos Polos de Apoio
Presencial da UAB, fazendo-se necessário a contratação de consultores que fornecerão a força de
trabalho necessária para a evolução da UAB.

4. Objetivo da Contratação
Consultoria especializada para apoiar o acompanhamento e o monitoramento da implementação
de infraestrutura física, tecnológica e de recursos humanos dos Polos de Apoio Presencial
selecionados nos termos do Edital I e II e da expansão de Polos do Sistema Universidade Aberta do
Brasil, a fim de subsidiar a oferta de curso na modalidade a distância, todos no âmbito do Sistema
de Gestão da Universidade Aberta do Brasil, da Capes, no que tange os resultados previstos no
documento de projeto firmado com a OEI.

5. Atividades que deverão ser executadas:
a) Levantar dados referentes à implantação e sustentabilidade dos Polos;
b) Apoiar o acompanhamento e a implementação de infraestrutura física, por meio das análises
das avaliações dos Polos geradas pelas visitas in loco por equipe de avaliadores externos da
UAB e apresentar sugestão para a elaboração de documento técnico a respeito do processo
de implementação da infraestrutura física;
c) Sistematizar e avaliar os dados referentes às necessidades de melhorias da infraestrutura
tecnológica e de recursos humanos dos Polos de Apoio Presencial do sistema UAB.
d) Apresentar diagnóstico com as necessidades de intervenção para reforma, ampliação e
aquisição de equipamentos, nos Polos de Apoio Presencial do sistema UAB.
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e) Apresentar relatórios sobre a situação geral dos Polos de Apoio Presencial do sistema UAB,
apontando ações a serem desenvolvidas para sanar as carências identificadas.

6. Produtos ou resultados previstos:

Consultor 1
PRODUTO

PRAZO DE
ENTREGA

Documento técnico do levantamento sobre a
30 dias após a
implantação e sustentabilidade dos polos da Região
assinatura do contrato
Nordeste.
Documento técnico contendo a análise das avaliações
115 dias após a
sobre a infraestrutura física dos Pólos de Apoio
assinatura do contrato
Presencial do Sistema UAB da Região Nordeste.
Documento técnico contendo o diagnóstico das
insuficiências na infraestrutura tecnológica, dos Polos 200 dias após a
UAB da Região Nordeste, que estão inviabilizando a assinatura do contrato
oferta e reedição de novos cursos.
Documento apresentando um diagnóstico das
necessidades de intervenção nos Polos, para ações de 285 dias após a
ampliação, reforma e aquisição de equipamentos, assinatura do contrato
solicitados pelos municípios da Região Nordeste.
Documento técnico apresentando uma análise final
referente ao acompanhamento da implementação de
infraestrutura física, tecnológica e de recursos humanos
365 dias após a
nos Polos da Região Nordeste, avaliando as
assinatura do contrato
dificuldades encontradas e as necessidades existentes,
propondo novas diretrizes e procedimentos com
soluções para futuras intervenções nos Polos.
Consultor 2
PRODUTO

PRAZO DE
ENTREGA

Documento técnico do levantamento sobre a
30 dias após a
implantação e sustentabilidade dos polos da Região
assinatura do contrato
Norte.
Documento técnico contendo a análise das avaliações 115 dias após a
sobre a infraestrutura física dos Pólos de Apoio assinatura do contrato

Organização dos Estados Ibero-americanos
Para a Educação, a Ciência e a Cultura

Presencial do Sistema UAB da Região Norte.
Documento técnico contendo o diagnóstico das
insuficiências na infraestrutura tecnológica, dos Polos 200 dias após a
UAB da Região Norte, que estão inviabilizando a assinatura do contrato
oferta e reedição de novos cursos.
Documento apresentando um diagnóstico das
necessidades de intervenção nos Polos, para ações de 285 dias após a
ampliação, reforma e aquisição de equipamentos, assinatura do contrato
solicitados pelos municípios da Região Nordeste.
Documento técnico apresentando uma análise final
referente ao acompanhamento da implementação de
infraestrutura física, tecnológica e de recursos humanos
365 dias após a
nos Polos da Região Norte, avaliando as dificuldades
assinatura do contrato
encontradas e as necessidades existentes, propondo
novas diretrizes e procedimentos com soluções para
futuras intervenções nos Polos.
Consultor 3
PRODUTO

PRAZO DE
ENTREGA

Documento técnico do levantamento sobre a
30 dias após a
implantação e sustentabilidade dos polos da Região
assinatura do contrato
Sudeste.
Documento técnico contendo a análise das avaliações
115 dias após a
sobre a infraestrutura física dos Pólos de Apoio
assinatura do contrato
Presencial do Sistema UAB da Região Sudeste.
Documento técnico contendo o diagnóstico das
insuficiências na infraestrutura tecnológica, dos Polos 200 dias após a
UAB da Região Sudeste, que estão inviabilizando a assinatura do contrato
oferta e reedição de novos cursos.
Documento apresentando um diagnóstico das
necessidades de intervenção nos Polos, para ações de 285 dias após a
ampliação, reforma e aquisição de equipamentos, assinatura do contrato
solicitados pelos municípios da Região Sudeste.
Documento técnico apresentando uma análise final
referente ao acompanhamento da implementação de
infraestrutura física, tecnológica e de recursos humanos
365 dias após a
nos Polos da Região Sudeste, avaliando as dificuldades
assinatura do contrato
encontradas e as necessidades existentes, propondo
novas diretrizes e procedimentos com soluções para
futuras intervenções nos Polos.
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Consultor 4
PRODUTO

PRAZO DE
ENTREGA

Documento técnico do levantamento sobre a
30 dias após a
implantação e sustentabilidade dos polos da Região
assinatura do contrato
Sul.
Documento técnico contendo a análise das avaliações
115 dias após a
sobre a infraestrutura física dos Pólos de Apoio
assinatura do contrato
Presencial do Sistema UAB da Região Sul.
Documento técnico contendo o diagnóstico das
insuficiências na infraestrutura tecnológica, dos Polos 200 dias após a
UAB da Região Sul, que estão inviabilizando a oferta e assinatura do contrato
reedição de novos cursos.
Documento apresentando um diagnóstico das
necessidades de intervenção nos Polos, para ações de 285 dias após a
ampliação, reforma e aquisição de equipamentos, assinatura do contrato
solicitados pelos municípios da Região Sul.
Documento técnico apresentando uma análise final
referente ao acompanhamento da implementação de
infraestrutura física, tecnológica e de recursos humanos
365 dias após a
nos Polos da Região Sul, avaliando as dificuldades
assinatura do contrato
encontradas e as necessidades existentes, propondo
novas diretrizes e procedimentos com soluções para
futuras intervenções nos Polos.
Consultor 5
PRODUTO

PRAZO DE
ENTREGA

Documento técnico do levantamento sobre a
30 dias após a
implantação e sustentabilidade dos polos da Região
assinatura do contrato
Centro Oeste.
Documento técnico contendo a análise das avaliações
115 dias após a
sobre a infraestrutura física dos Pólos de Apoio
assinatura do contrato
Presencial do Sistema UAB da Região Centro Oeste.
Documento técnico contendo o diagnóstico das
insuficiências na infraestrutura tecnológica, dos Polos 200 dias após a
UAB da Região Centro Oeste, que estão inviabilizando assinatura do contrato
a oferta e reedição de novos cursos.
Documento apresentando um diagnóstico das
285 dias após a
necessidades de intervenção nos Polos, para ações de
assinatura do contrato
ampliação, reforma e aquisição de equipamentos,
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solicitados pelos municípios da Região Centro Oeste.

Documento técnico apresentando uma análise final
referente ao acompanhamento da implementação de
infraestrutura física, tecnológica e de recursos humanos
365 dias após a
nos Polos da Região Centro Oeste, avaliando as
assinatura do contrato
dificuldades encontradas e as necessidades existentes,
propondo novas diretrizes e procedimentos com
soluções para futuras intervenções nos Polos.

7. Requisitos mínimos de qualificação
A. Formação Acadêmica:
•

Nível Superior nas áreas de Ciências Exatas, Ciências Humanas ou Ciências Aplicadas
devidamente reconhecidas pelo MEC;

•

Especialização latu sensu ou stricto sensu nas áreas de Educação ou de Gestão;

B. Exigências Profissionais
•

Experiência de 12 (doze) meses de atuação na implementação de projetos ou programas de
educação a distância;

•

Desejável conhecimento em informática, especialmente em banco de dados;

8. Vigência do contrato
12 meses a partir assinatura do Contrato.

9. Número de Vagas: 5 (cinco) vagas.

