MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO, DIVERSIDADE
E INCLUSÃO
COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
TERMO DE REFERÊNCIA
N.º e Título do Projeto
Projeto OEI BRA/10/001 - "Fortalecimento da Capacidade Institucional da Diretoria de
Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania – Deidhuc/Secad/MEC, em seus Processos de
Gestão, Planejamento e Monitoramento das Ações de Educação Integral e Integrada , Ambiental,
em Direitos Humanos e em Educação e Saúde.”
Natureza do

Modalidade

Serviço
Consultoria

Localidade de

Número de Vagas

Trabalho
Produto

Brasília-DF

5 (cinco) vagas

Objeto do TOR
Seleção e contratação de consultoria especializada para subsidiar a
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão –
SECADI, na formulação de metodologia, implementação e proposição de
estratégias de avaliação de projetos de formação continuada à distância, por meio
da Rede de Educação para a Diversidade, nas várias áreas de sua abrangência.
Unidade Supervisora
GGPG/Gabinete
Cargo do Supervisor
Coordenadora Geral de Planejamento e Gestão
Vinculação com o PRODOC
Objetivo Específico 3 - desenvolver estratégias formativas para a gestão,
execução e avaliação dos processos pedagógicos e atividades de educação
integral e integrada, ambiental, em direitos humanos e em educação e saúde.
Resultado 3.1. – programa de formação elaborado e desenvolvido para a
Educação Integral e comunitária, ambiental, em direitos humanos e educação e

saúde.
Atividade 3.1.6. – formular processos e procedimentos para a institucionalização
da formação em educação integral e comunitária, ambiental, em direitos humanos e
educação e saúde no sistema nacional de formação dos profissionais da educação
Resultado 3.3. – mecanismos e instrumentos de monitoramento e avaliação
formulados e validados para verificação de processos e resultados produzidos pela
educação integral e comunitária, ambiental, em direitos humanos e educação e
saúde.
Atividade 3.3.1. Formular sistemática de monitoramento e avaliação da efetividade
relacionada à ação interveniente em educação integral, ambiental, em direitos
humanos e educação e saúde.

1. Justificativa
A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão
- SECADI/MEC implementa políticas de alfabetização e educação de jovens e
adultos, educação do campo, educação ambiental, educação em direitos humanos,
educação escolar indígena, educação especial e educação para as relações
etnicorraciais.
Com objetivo de apoiar os sistemas de ensino na construção de sistemas
educacionais inclusivos, a SECADI desenvolve programas e ações para a redução
das desigualdades educacionais e a garantia das condições de pleno acesso à
educação. As ações de apoio são voltadas à formação, a gestão, a produção
materiais didáticos e pedagógicos, acessibilidade e a inclusão escolar, efetivadas
por meio do fomento ao desenvolvimento de cursos e tecnologias educacionais que
atendam as especificidades dos estudantes.
Para o atendimento às demandas de formação continuada de professores e
gestores, na educação básica, são ofertados cursos nas diversas temáticas, nas
modalidades presencial e a distância, por meio da Rede de Educação para a
Diversidade, Programa de Formação de Professores na Educação Especial e Rede
Nacional de Formação de Professores da Educação Básica - RENAFOR.
A SECADI, entre outras estratégias para a disseminação e desenvolvimento
de metodologias educacionais de inserção dos temas das áreas dos direitos
humanos, inclusão e diversidade, tem fortalecido a realização de cursos por meio de
uma rede nacional de instituições públicas de ensino superior dedicada a promover

o desenvolvimento profissional rede pública de ensino. A oferta desses cursos, no
âmbito da Universidade Aberta do Brasil – UAB e da RENAFOR, compreende as
temáticas de gênero e diversidade sexual, história e cultura africana, afrobrasileira e
indígena,

pedagogia

da

alternância,

leitura

e

mediação,

sustentabilidade

socioambiental, educação em prisões, relações étnicorraciais, direitos da criança e
do adolescente e atendimento educacional especializado.
A presente proposta de contratação de consultoria tem por objetivo o
desenvolvimento de trabalhos voltados para a realização de pesquisas diagnósticas,
coleta de dados, elaboração de documentos técnicos, de modo a oferecer subsídios
para a formulação de metodologia, implementação e proposição de estratégias de
avaliação de projetos de formação continuada à distância, por meio da Rede de
Educação para a Diversidade, nas várias áreas de sua abrangência, incluindo a
análise do trabalho em parceria com as Instituições Federais de Ensino Superior
proponentes dos cursos de formação continuada, especialmente do ponto de vista
financeiro e orçamentário.
Para a implementação da formação continuada no âmbito nacional, a SECADI
fomenta a pesquisa e a elaboração dos cursos junto a IES, promove a articulação
entre a demanda dos sistemas de ensino, estaduais, municipais e do DF, e oferta
disponibilizada na Plataforma Freire, bem como realiza ações de acompanhamento
e avaliação de cursos, contemplando aspectos pedagógicos e gestão.
De modo a contribuir para uma adequada gestão dos cursos das Redes de
Formação, justifica-se a contratação de cinco consultores na modalidade produto
para realizar análise das propostas e implementação dos cursos de formação,
considerando a gestão da oferta nas seguintes áreas:
Consultor 1: Educação em Direitos Humanos
Consultor 2: Educação Ambiental
Consultor 3: Educação de Jovens e Adultos
Consultor 4: Educação para a Diversidade
Consultor 5: Educação Especial

OBSERVAÇÃO: Os produtos a serem entregues por cada consultor (a) abordarão
os conteúdos relativos a temáticas a que se vincula, conforme especificação
apresentada na justificativa.

Atividades para elaboração do Produto 1:
Atividade 1: Realizar levantamento da oferta de cursos, disponibilização de vagas
pelas instituições de ensino superior que atuam nas redes de formação continuada,
âmbito SECADI, vinculados às respectivas áreas, analisando os planos de ação,
planilhas de recursos e relatórios de oferta e demanda.
Atividade 2: Analisar e consolidar os dados coletados, vinculando a cada instituição
o diagnóstico dos cursos ofertados, dos planos de ação, das planilhas de recursos,
da oferta e demanda vagas.

Produto 1: Documento técnico analítico contendo consolidação de dados da oferta
de cursos pela SECADI, no âmbito da Universidade Aberta do Brasil – UAB e
RENAFOR, enfocando a dimensão da gestão na elaboração do plano de ação,
recursos solicitados e atendimento da demanda de vagas, nas áreas de Educação
em Direitos Humanos, Educação Ambiental, Educação de Jovens e Adultos,
Educação para a Diversidade e Educação Especial.

Atividades para elaboração do Produto 2:
Atividade 1: Levantar e analisar os dados relativos aos recursos relativos aos cursos
e a distribuição de vagas por região, município ou estado.
Atividade 2: Elaborar quadro comparativo entre os dados de investimento nos cursos
e oferta de vagas por região, município ou estado

Produto 2: Documento técnico analítico do acompanhamento da execução dos
recursos pelas IES e respectivos cursos nas áreas de Educação em Direitos
Humanos, Educação Ambiental, Educação de Jovens e Adultos, Educação para a
Diversidade e Educação Especial,

considerando o atendimento à demanda das

redes públicas de ensino, por região, município e estado.

Atividades para elaboração do Produto 3:
Atividade 1: Elaborar e definir referencial teórico e metodológico para realização de
pesquisa e análise dos dados acerca dos cursos de formação nas diferentes áreas.
Atividade 2: Construir instrumento para implementação de pesquisa diagnóstica
quanto à implementação e o desenvolvimento dos cursos de formação.

Produto 3: Documento técnico contendo proposta pesquisa, monitoramento e
avaliação, sobre a implementação dos cursos nas áreas de Educação em Direitos
Humanos, Educação Ambiental, Educação de Jovens e Adultos, Educação para a
Diversidade e Educação Especial, visando contribuir o aprimoramento da proposta.

Atividades para elaboração do Produto 4:
Atividade 1: Coletar e analisar os dados referentes a gestão dos programas
específicos e cursos ofertados em cada área;
Atividade 2: Sistematizar e analisar os dados sobre as dificuldades identificadas,
visando propor estratégias de monitoramento e avaliação da implementação dos
cursos nas áreas para o enfrentamento das fragilidades.

Produto 4. Documento técnico avaliativo apresentando análise das principais
dificuldades encontradas na gestão dos cursos de formação nas áreas de Educação
em Direitos Humanos, Educação Ambiental, Educação de Jovens e Adultos,
Educação para a Diversidade e Educação Especial, visando contribuir para o
aprimoramento proposta e enfrentamento das fragilidades identificadas.

Atividades para elaboração do Produto 5:
Atividade 1: Realizar levantamento dos critérios de seleção e análise das propostas
e distribuição de recursos, no âmbito dos cursos ofertados pela SECADI,
considerando aspectos da articulação entre oferta e demanda e territorialidade de
atendimento.
Atividade

2:

Elaborar

a

fundamentação

técnica

e

propor

instrumentos

organizacionais, metodológicos e estratégias de gestão para a orientação das
proposta nas áreas de atendimento.

Produto 5: Documento técnico contendo proposta de organização, metodologias e
estratégias de gestão dos cursos de formação ofertados pela SECADI, por meio das
IES, no âmbito da Universidade Aberta do Brasil – UAB e RENAFOR, considerando
a análise dos plano de ação, dos recursos e do atendimento à demanda de vagas.

3. Prazo e cronograma de atividades e apresentação dos produtos
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo o cronograma de atividades
sofrer alterações visando o ajustado à dinâmica de desenvolvimento dos trabalhos,
mediante decisão conjunta entre o contratado e a unidade responsável pelo
acompanhamento do contrato.

4. Custos e forma de pagamento
O custo total dos serviços de consultoria está definido em R$ 75.000,00 (setenta e
cinco mil reais) observando-se, para o desembolso financeiro, os prazos indicados
no cronograma de atividades abaixo:

Prazo de

Produtos

Entrega

Valor

Produto 1: Documento técnico analítico contendo
consolidação de dados da oferta de cursos pela
SECADI, no âmbito da Universidade Aberta do Brasil
– UAB e RENAFOR, enfocando a dimensão da

45 dias após

gestão na elaboração do plano de ação, recursos

assinatura do

solicitados e atendimento da demanda de vagas, nas

Contrato.

R$ 15.000,00

áreas de Educação em Direitos Humanos, Educação
Ambiental,

Educação

de

Jovens

e

Adultos,

Educação para a Diversidade e Educação Especial.

Produto

2:

Documento

técnico

analítico

do

acompanhamento da execução dos recursos pelas
IES e respectivos cursos nas áreas de Educação em
Direitos Humanos, Educação Ambiental, Educação
de Jovens e Adultos, Educação para a Diversidade e
Educação Especial, considerando o atendimento à
demanda das redes públicas de ensino, por região,
município e estado.

120 dias após
assinatura do
Contrato.

R$ 14.000,00

Produto 3: Documento técnico contendo proposta

180 dias após

pesquisa, monitoramento e avaliação,

assinatura do

sobre a

implementação dos cursos nas áreas de Educação
em

Direitos

Humanos,

Educação

R$ 15.500,00

Contrato

Ambiental,

Educação de Jovens e Adultos, Educação para a
Diversidade e Educação Especial, visando contribuir
o aprimoramento proposta.
Produto

4.

Documento

técnico

avaliativo

apresentando análise das principais dificuldades
encontradas na gestão dos cursos de formação nas
áreas de Educação em Direitos Humanos, Educação
Ambiental,

Educação

de

Jovens

e

Adultos,

Educação para a Diversidade e Educação Especial,

260 dias após
assinatura do

R$ 14.500,00

Contrato

visando contribuir para o aprimoramento proposta e
enfrentamento das fragilidades identificadas.
Produto 5: Documento técnico contendo proposta
de organização, metodologias e estratégias de
gestão dos cursos de formação ofertados pela

330 dias após

SECAD,

assinatura do

por

meio

das

IES,

no

âmbito

da

Universidade Aberta do Brasil – UAB e RENAFOR,

R$ 16.000,00

Contrato

considerando a análise dos plano de ação, dos
recursos e do atendimento à demanda de vagas.
VALOR TOTAL

R$ 75.000,00

5. Apresentação dos Produtos
Os produtos serão apresentados em formato impresso, em uma via, tamanho A-4, e
em CD (uma via) produzido nos aplicativos compatíveis com Microsoft Office 2004.

6. Vigência: local e duração do trabalho
O contrato terá validade de até 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do
contrato, e será executado em Brasília/DF.

7. Perfil do Contratado:
7.1. Descrição:

•

Diploma de Graduação em Ciências Humanas ou Ciências Sociais,
devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação.

7.2. Exigências específicas:
•

Experiência profissional mínima de 3 (três) anos
acompanhamento de projetos educacionais;

em

análise ou

7.3. Conhecimento Desejável:
- Conhecimento em gestão, acompanhamento e avaliação de projetos
educacionais
8. Número de vagas
5 (cinco) vagas, sendo que os produtos a serem entregues por cada consultor(a)
abordarão os conteúdos relativos a temáticas a que se vincula, conforme listado
abaixo:
Consultor 1: Educação em Direitos Humanos
Consultor 2: Educação Ambiental
Consultor 3: Educação de Jovens e Adultos
Consultor 4: Educação para a Diversidade
Consultor 5: Educação Especial

