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1. PROJETO
Desenvolvimento de Metodologias Institucionais destinadas à Consolidação da Educação Superior como Fator de
Desenvolvimento Sustentável do Brasil.
2. ENQUADRAMENTO
2.1 RESULTADOS
Resultado 2.2 - Resultado 2.2. Métodos, técnicas e instrumentos formulados para utilização nos processos de acesso
e expansão da Educação Superior e monitoramento dos programas de assistência e orientação acadêmica aos
estudantes das IES.
2.2 ATIVIDADES
Atividade 2.2.7 - Desenvolver estudos e pesquisas para subsidiar a SESu na avaliação dos impactos dos programas
de acesso a Educação Superior.
3. JUSTIFICATIVA
No âmbito da gestão dos programas de acesso e permanência de estudantes na educação superior, a Diretoria de
Políticas e Programas de Graduação da Secretaria de Educação Superior (DIPES/SESu/MEC) tem implementado
novas estratégias que visam à diminuição da ociosidade das vagas em instituições de educação superior públicas e
privadas, inclusive como forma de atingir a Meta 12 do Plano Nacional de Educação (PNE).
Dentre as ações que estão a ser implementadas destaca-se o processo seletivo de ocupação de vagas
remanescentes do FIES, por meio do FIES Remanescentes, determinado pelo art. 22 da Portaria Normativa
MEC nº 9, de 29 de abril de 2016. É importante salientar que compete a SESu/MEC a gestão dos processos
seletivos do FIES, em razão do disposto nas portarias normativas do programa, bem como o comando legal
constante do art. 3º, inciso I, e § 1º, inciso I, da Lei nº 10.260, de 2001.
Nesse sentido, o desenvolvimento dos processos seletivos para ocupação das vagas restantes, previsto para o
FIES Remanescente, requer a realização de estudos comparativos, envolvendo a análise e interpretação de
normativos de processos similares tanto no âmbito da evolução do próprio FIES quanto de outros programas do
Governo Federal voltados ao acesso do estudante à educação superior, e a proposição de dispositivos que possam
vir a qualificar a regulamentação do referido programa.
Considerada a dimensão da gestão do FIES Remanescente, é de igual importância a realização de estudos
voltados à compreensão do comportamento dos atores participantes do processo de forma a permitir o
estabelecimento de parâmetros mais eficazes de acompanhamento e monitoramento do volume e qualidade da
ocupação das vagas.
Para além da produção de subsídios ao desenvolvimento e à gestão do FIES Remanescente, acredita-se que pela
natureza de tais estudos seus resultados poderão contribuir para o aprimoramento das capacidades técnicas da
DIPES/SESu, seja no planejamento ou na gestão de novos processos, técnicas e proficiências.

4. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
Consultoria especializada para elaboração de estudos subsidiários à atualização dos processos seletivos para
ocupação de vagas remanescentes relativas à oferta de oportunidades de financiamento, no âmbito do Fundo de
Financiamento Estudantil (FIES).
5. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS
5.1 Especificação (Consultoria especializada )
Atividade 1.1 – Levantar e sistematizar as normas relacionadas ao processo seletivo do FIES, inclusive a etapa
de ocupação de vagas remanescentes, nos últimos três processos seletivos.
Atividade 1.2 – Levantar e sistematizar os fluxos e processos descritos nas normas referidas na atividade 1.1.
Atividade 1.3 – Analisar os dados e informações sistematizados nas atividades 1.1 e 1.2 e fundamentar quais são
as necessidade de atualização de métodos e técnicas institucionais capazes de atender plenamente às condições
vigentes na ocupação de vagas remanescentes do processo seletivo do FIES.
Atividade 2.1 – Levantar e sistematizar as normas relacionadas a processos de ocupação de vagas
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remanescentes de outros programas do Governo Federal voltados ao acesso à educação superior no segmento
privado.
Atividade 2.2 – Levantar e sistematizar os fluxos e processos descritos nas normas referidas na atividade 2.1.
Atividade 2.3 – Analisar os dados e informações sistematizados nas atividades 2.1 e 2.2, bem como as
conclusões do Produto 1, e identificar possíveis contribuições para os fluxos e processos semelhantes na etapa
de ocupação de vagas remanescentes dos processos seletivos do FIES.
Atividade 3.1 – Levantar e sistematizar as informações constantes do módulo FiesOferta do SisFies acerca da
oferta e da ocupação das vagas disponibilizadas por meio do FIES Remanescentes.
Atividade 3.2 – Analisar as informações obtidas por meio da Atividade 3.1., identificando aspectos e parâmetros a
serem observados na elaboração de indicadores referentes à oferta e à ocupação das vagas disponibilizadas por
meio do FIES Remanescentes.
Atividade 3.3 – Elaborar proposta contendo sugestão de indicadores de desempenho de processo para o FIES
Remanescente e a indicação de oportunidades de atualização e aprimoramento nos métodos e técnicas
institucionais e nos normativos vigentes.

6. REQUISITOS MÍNIMOS DE QUALIFICAÇÃO
A. Formação Acadêmica
A.1 Formação acadêmica (Consultoria especializada )
Profissional graduado em Ciências Sociais Aplicadas com pós-graduação na área jurídica.

B. Exigências Específicas
B.1 Exigências específicas (Consultoria especializada )
Experiência mínima de 05 (cinco) anos em assessoria jurídica ou em gestão de processos, preferencialmente na
área educacional.
7. PRODUTOS OU RESULTADOS PREVISTOS
7.1 Produtos (Consultoria especializada )
Qtd. Parcelas: 3
ENQUADRA
MENTO

DESCRIÇÃO DA PARCELA

VALOR DA
PARCELA

2.2.7

Produto 1: Documento técnico contendo estudo analítico acerca das normas,
fluxos e processos relacionados à oferta e ocupação das vagas remanescentes nos
processos seletivos do FIES, identificando as necessidades de atualização de
métodos e técnicas institucionais capazes de atender plenamente às condições
vigentes nessa esfera da política de acesso e permanência na educação superior.

R$ 14,000.00

60 dias após a
assinatura do
contrato

2.2.7

Produto 2: Documento técnico contendo estudo analítico acerca das normas,
fluxos e processos relacionados à oferta e ocupação das vagas remanescentes nos
processos seletivos de outros programas do Governo Federal voltados ao
acesso do estudante à educação superior no segmento privado, identificando
possíveis contribuições para os fluxos e processos semelhantes na etapa de
ocupação de vagas remanescentes dos processos seletivos do FIES.

R$ 14,000.00

120 dias após a
assinatura do
contrato

2.2.7

Produto 3 – Documento técnico contendo estudo analítico das informações
constantes do módulo FiesOferta do Sisfies acerca da oferta e da ocupação das
vagas remanescentes do processo seletivo do FIES, incluindo proposta
contendo sugestão de indicadores de desempenho de processo para o FIES
Remanescente.

R$ 14,000.00

180 dias após a
assinatura do
contrato

8. VALOR GLOBAL
8.1 Valor global (Consultoria especializada )
R$ 42.000,00
9. LOCAL DE ENTREGA/REALIZAÇÃO
9.1 Local de entrega/realização (Consultoria especializada )
Brasília
10. PRAZO DE EXECUÇÃO
10.1 Prazo de execução (Consultoria especializada )
Data de Início: Data da assinatura do contrato
Período até: 6 meses
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PRAZO DE
ENTREGA

Data de Término: 11/05/2017
11. NÚMERO DE VAGAS
11.1 Número de vagas (Consultoria especializada )
1 vaga(s)
12. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Qualificação profissional
Profissional graduado em Ciências Sociais Aplicadas com pós-graduação na área jurídica.
Experiência necessária:
Experiência mínima de 05 (cinco) anos em assessoria jurídica ou em gestão de processos, preferencialmente na
área educacional.
Conhecimentos ou habilidades desejáveis:
•Experiência em atividades organizacionais e administrativas da Administração Pública Federal;
•Experiência na elaboração de documentos administrativos, jurídicos e normativos;
•Experiência na área de legislação da educação superior;
•Conhecimento dos programas do Governo Federal de acesso e permanência na educação superior;
•Conhecimento e experiência em avaliação e monitoramento de políticas públicas;
•Conhecimento de informática.

13. CONSIDERAÇÕES
Não se aplica.
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