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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 2.1 - Resultado 2.1. Estratégias de planejamento e de comunicação concebidas e testadas no sentido de
ampliar/consolidar a interação dos programas acadêmicos das IES com as demandas e características de seu corpo
discente.
2.2 ATIVIDADES
Atividade 2.1.9 - Desenvolver metodologia de avaliação da fluência linguística dos estudantes de graduação para
subsidiar as Instituições de Educação Superior nas suas políticas de internacionalização.
3. JUSTIFICATIVA
A educação é um dos mais importantes instrumentos de inclusão social, essencial para a redução das
desigualdades no Brasil. Com base em um amplo diagnóstico da educação nacional, o Ministério da Educação
norteou a elaboração do Plano Nacional de Educação (PNE) 2011 - 2020 tendo com uma de suas premissas
básicas a expansão da oferta da educação superior, sobretudo a pública, por meio da ampliação do acesso e
permanência na instituição educacional.
O advento das tecnologias de informação e de comunicação (TIC’s) e a globalização da economia, assim como a
inserção do Brasil na comunidade mundial como importante centro de produção de conhecimento, em um contexto
de progresso econômico, colocam a universidade em outro patamar. A universidade, portanto, sai de seu território
e se transforma em um patrimônio de todos, sem limites ou fronteiras.
É fundamental que estudantes, professores e pesquisadores tenham acesso a universidades no exterior, bem
como estrangeiros tenham acesso a universidades brasileiras. É extremamente relevante, que a universidade
brasileira se internacionalize para compor o elenco de instituições que podem receber pesquisadores, professores
e estudantes de diversas partes do mundo, internacionalizando-se de fato, em múltiplas direções.
O processo de internacionalização, considerado como um dos desafios da educação superior envolve a definição de
objetivos articulados com as demandas educacionais, com as diretrizes curriculares e com a legislação vigente,
assim como com o Plano Nacional de Educação. De modo especial, o processo envolve, também, o uso das
tecnologias de informação e comunicação, a formação de pessoal qualificado para Educação a Distância, e a definição
de programas de estímulo visando à ampliação de intercâmbios internacionais, aspectos curriculares e
organizacionais.
Essencialmente, envolve ainda questões linguísticas decorrentes deste processo de internacionalização, quer por
intermédio de línguas estrangeiras, quer pela utilização da língua portuguesa como língua estrangeira. Nesse
sentido, o Programa Idiomas sem Fronteiras, tem como principal objetivo propiciar a formação e capacitação de
alunos de graduação das instituições de educação superior em línguas estrangeiras. Gerenciado pela Secretaria de
Educação Superior – SESu/MEC, o Programa IsF foi elaborado visando proporcionar oportunidades de acesso,
através dos programas de mobilidade estudantil, à universidades de países onde a educação superior é conduzida
em sua totalidade ou em parte por meio de línguas estrangeiras.
Da mesma forma, suas ações também atendem a comunidades universitárias brasileiras que passam a receber
um número cada vez maior de professores e alunos estrangeiros em seus câmpus. Ou seja, a democratização do
acesso à educação superior, com inclusão e qualidade, é um dos compromissos do Estado brasileiro, expresso
nessa meta do PNE. As taxas de matrícula na educação superior são indicadores importantes do grau da
democratização e do acesso a este nível educacional. Nesse contexto, surge a necessidade de se promover novas
estratégias sobre as parcerias internacionais visando ao intercâmbio com centros de formação de professores de
línguas, em relações binacionais, seja para aprendizagem da língua estrangeira ou do português como língua
estrangeira.
Tendo em vista as competências desta Secretaria de Educação Superior quanto às políticas da educação superior e,
considerando-se, ademais, a importância de que sejam traçadas novas diretrizes específicas para o cumprimento
das estratégias de fortalecimento da internacionalização do ensino superior e formação de professores de língua
estrangeira constantes no Plano Nacional de Educação, justifica-se a necessidade de fortalecimento do apoio
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técnico por intermédio da contratação de consultoria técnica especializada.
Cabe ressaltar que, embora o escopo desta consultoria apresente questões referentes à gestão orçamentária e
financeira de repasse de recursos, não há sobreposição de responsabilidades com a Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento (SPO/MEC), pois as atividades e produtos propostos não tem relação com as atribuições
da SPO, uma vez que serão promovidos estudos comparativos entre os valores repassados pelo Programa IsF e
Ação PDU Internacionalização e os resultados apresentados pelas IFES na execução desses recursos.

4. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
Consultoria especializada para desenvolvimento de estudos subsidiários ao processo de avaliação da gestão
orçamentária e financeira dos recursos repassados aos programas Idiomas sem Fronteiras e PDU
Internacionalização, no âmbito da Secretaria de Educação Superior - SESu/MEC, visando o realinhamento
estratégico do fomento desses programas.

5. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS
5.1 Especificação (Consultoria especializada)
Atividade 1.1: Propor sistemática e formular método para subsidiar o levantamento de informações sobre a
gestão orçamentária e financeira dos recursos repassados ao Programa Idiomas sem Fronteiras,
contemplando a natureza de despesas dos recursos utilizados para as IFES participantes do Programa IsF no
desenvolvimento das ações de estruturação física dos NucLi’s IsF e oferta de cursos presenciais no âmbito do IsF
Inglês.
Atividade 1.2: Realizar análise das informações sobre a gestão orçamentária e financeira dos recursos
repassados ao Programa Idiomas sem Fronteiras, considerando os valores repassados com os resultados
apresentados pelas IFES no desenvolvimento das ações de estruturação física dos NucLi’s IsF e oferta de cursos
presenciais no âmbito do IsF Inglês.
Atividade 2.1: Propor sistemática e formular método para subsidiar o levantamento de das informações sobre a
gestão orçamentária e financeira dos recursos repassados no âmbito da Ação PDU Internacionalização,
contemplando a natureza de despesas dos recursos utilizados pelas IFES para desenvolvimento das ações de
estruturação física e capacitação técnica dos setores de Relações Internacionais
Atividade 2.2: Realizar análise das informações sobre a gestão orçamentária e financeira dos recursos
repassados no âmbito da Ação PDU Internacionalização, considerando os valores repassados com os resultados
apresentados pelas IFES no desenvolvimento das ações de estruturação física e capacitação técnica dos setores
de Relações Internacionais das IFES contempladas na Ação PDU Internacionalização.

6. REQUISITOS MÍNIMOS DE QUALIFICAÇÃO
A. Formação Acadêmica
A.1 Formação acadêmica (Consultoria especializada)
Graduação em Ciências Sociais Aplicadas com especialização latu sensu na área de Gestão Pública ou Projetos.
B. Exigências Específicas
B.1 Exigências específicas (Consultoria especializada)
Experiência mínima comprovada de 4 (quatro) anos em gestão de projetos e/ou no desenvolvimento de trabalhos
de acompanhamento e monitoramento de programas e projetos educacionais.
7. PRODUTOS OU RESULTADOS PREVISTOS
7.1 Produtos (Consultoria especializada)
Qtd. Parcelas: 2
ENQUADRA
MENTO

DESCRIÇÃO DA PARCELA

VALOR DA
PARCELA

2.1.9

Produto 1: Documento técnico contendo diagnóstico sobre a gestão orçamentária
e financeira dos recursos descentralizados no âmbito do Programa Idiomas sem
Fronteiras, incluindo análise comparativa dos valores repassados com os
resultados apresentados pelas IFES no desenvolvimento das ações de estruturação
física dos NucLi’s IsF e oferta de cursos presenciais no âmbito do Programa IsF Inglês.

R$ 21,000.00

45 dias após a
assinatura do
contrato

2.1.9

Produto 2 - Documento técnico contendo diagnóstico sobre a gestão orçamentária
e financeira dos recursos descentralizados no âmbito da Ação PDU
Internacionalização, incluindo análise comparativa dos valores repassados com
os resultados apresentados pelas IFES no desenvolvimento das ações de
estruturação física e capacitação técnica dos setores de Relações Internacionais das
IFES contempladas pela Ação PDU Internacionalização.

R$ 21,000.00

180 dias após a
assinatura do
contrato
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PRAZO DE
ENTREGA

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
Data de Término: 16/05/2017
11. NÚMERO DE VAGAS
11.1 Número de vagas (Consultoria especializada)
1 vaga(s)
12. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Qualificação Profissional
Graduação em Ciências Sociais Aplicadas com especialização latu sensu na área de Gestão Pública ou Projetos.
Experiência mínima necessária
Experiência mínima comprovada de 4 (quatro) anos em gestão de projetos e/ou no desenvolvimento de
trabalhos de acompanhamento e monitoramento de programas e projetos educacionais.
Conhecimentos / Habilidades Desejáveis
•Experiência em atuação na gestão de projetos e/ou no desenvolvimento de trabalhos de acompanhamento e
monitoramento de programas e projetos educacionais no âmbito do educação superior.
•Conhecimento em atividades, processos e procedimentos organizacionais, administrativas e gerenciais no âmbito
do setor público.
•Experiência desejável em elaboração de análise orçamentária e financeira, de planilhas eletrônicas, de
instrumentos de controle e monitoramento, e diagnósticos institucionais;
•Experiência em desenvolvimento de trabalhos em equipe, elaboração de instrumentos e dinâmicas de gestão
compartilhada, de mapeamento de fluxos processuais e sistematização de procedimentos.

13. CONSIDERAÇÕES
Não se aplica.
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