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
GSAT PROJETO UNESCO GSAT 914BRZ1001.6 “Fortalecimento de Sistemas
Educacionais Inclusivos”
Natureza do Serviço

Modalidade

Localidade de Trabalho

Consultoria

Produto – 01 (uma) vaga

Brasília – DF

Objeto do TOR
Seleção e contratação de consultoria especializada para subsidiar a Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECADI na análise e
avaliação dos cursos de formação da Secretaria voltados para os Direitos Humanos.
Unidade Supervisora
CGDH/DPDHUC/SECADI
Cargo do Supervisor
Coordenador Geral de Direitos Humanos
Vinculação com o PRODOC
Objetivo Geral: Desenvolver processos formativos, referenciais pedagógicos e
instrumentos de planejamento e avaliação da implementação e gestão dos sistemas
educacionais inclusivos.
Resultados esperados
Resultado 1: desenvolver a capacidade de gestão para a elaboração e a implementação
de políticas transversais e intersetoriais de direitos humanos, cidadania, sustentabilidade
ambiental e garantia do direito a educação aos adolescentes em cumprimento de medidas
sócio educativas.
Meta 1.1: Estudos e documentos técnicos de orientação pedagógica elaborados para a
educação das relações de gênero, a diversidade sexual e a garantia dos direitos das
crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e adolescentes em
cumprimento de medidas sócio educativas.
Atividade 1.1.1: Metodologias de acompanhamento e avaliação desenvolvidas para o
monitoramento e análise da implementação das ações do Plano Nacional de Educação em
Direitos Humanos.

1. Justificativa
A educação na diversidade traz a concepção de uma educação inclusiva para todos,
considerando, assim, a possibilidade do desenvolvimento da prática de políticas
pedagógicas para todas as pessoas, com deficiência ou não, em escolas da rede pública ou
privada, de diferentes raças ou etnias, assegurando o direito de todos ao acesso e a
participação na educação.
Em relação ao ensino e à formação de professores/as e demais membros do coletivo
voltados/as à promoção dos direitos humanos, há cursos oferecidos pela Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI),que oferece cursos
que visam ao desenvolvimento de estratégias de trabalho que compreendam os preceitos
de defesa e disseminação da cultura dos direitos humanos no ambiente escolar. Tais
processos formativos têm por objetivo capacitar gestores/as escolares e professores/as para
que construam práticas pedagógicas diferenciadas que se pautem pelos conhecimentos,
valores e práticas referentes aos direitos humanos e à educação e à educação em direitos
humanos e para que possam trabalhar com os elementos oferecidos pelos programas desta
Secretaria.
A diversidade dos cursos e o grande volume de informações produzidas pelas formações no
âmbito das temáticas da área de direitos humanos demandam um acompanhamento
aproximado e uma análise constante das atividades desenvolvidas, dos materiais didáticos
utilizados, dos perfis dos formadores e cursistas e da produção científica resultante de cada
formação. Documentos analíticos que permitam avaliar a execução dos cursos e obter um
diagnóstico preciso sobre a situação atual de tais processos formativos é fundamental para
garantir a qualidade da oferta de cursos da SECADI na área em questão, bem como para a
seleção dos critérios que orientarão a aprovação das próximas formações.
Tal é o propósito da contratação de consultoria especializada ora proposta, que terá como
objetivo central subsidiar a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade
e Inclusão – SECADI na análise e avaliação dos cursos de formação
sob a
responsabilidade da CGDH/DPDHUC/SECADI, especificamente aqueles que trabalhem com
as temáticas de Gênero, Diversidade Sexual e de Direitos de Crianças e Adolescentes.
2. Atividades previstas para a execução do trabalho
Atividades para elaboração do Produto 1:
Atividade 1: Levantar informações sobre a formação dos professores e/ou tutores que atuam
nos cursos de formação continuada de direitos humanos, nas temáticas de Gênero,
Diversidade Sexual e de Direitos de Crianças e Adolescentes.
Atividade 2: Analisar o perfil dos professores e/ou tutores para verificação da sua formação
de acordo com sua atuação nos cursos ofertados voltados para as temáticas específicas.
Produto 1: Documento técnico analítico do perfil dos professores e/ou tutores presenciais e
à distância dos cursos relacionados às temáticas de Direitos Humanos, especificamente
aqueles vinculados aos cursos das temáticas de Gênero, Diversidade Sexual e de Direitos
de Crianças e Adolescentes, para contribuir com a melhoria das ofertas desses processos
formativos.
Atividades para elaboração do Produto 2:
Atividade 1: Levantar dados referentes ao perfil dos cursistas nos cursos de formação
continuada de Direitos Humanos.
Atividade 2: Analisar os dados relacionados ao perfil dos cursistas para uma melhor
organização dos cursos ofertados voltados para as temáticas específicas.
Produto 2: Documento técnico analítico do perfil dos cursistas nos cursos de formação
continuada de Direitos Humanos, nas temáticas de Gênero, Diversidade Sexual e Direitos
de Crianças e Adolescentes, visando compreender se os cursistas estão recebendo
formação pedagógica e metodológica adequada às suas áreas de atuação.

Atividades para elaboração do Produto 3:
Atividade 1: Identificar dados relativos ao desenvolvimento dos cursos, aos materiais
didáticos disponibilizados e ao Ambiente Virtual de Aprendizagem.
Atividade 2: Analisar os dados relativos ao desenvolvimento do curso, visando à melhoria
dos cursos de formação continuada nas temáticas específicas.
Produto 3: Documento técnico analítico sobre o desenvolvimento pedagógico e
metodológico dos cursos de formação de profissionais da educação nas temáticas de
Gênero, Diversidade Sexual e de Direitos de Crianças e Adolescente, com o intuito de
subsidiar a melhoria da oferta dos cursos.
Atividades para elaboração do Produto 4:
Atividade 1: Levantamento de dados referentes à produção científica das equipes dos
cursos de formação dos profissionais da educação e aos resultados gerais dos cursos,
mediante a aplicação dos instrumentos de avaliação preconizados no âmbito da
Universidade Aberta do Brasil.
Atividade 2: Analisar as possibilidades de divulgação dos impactos e resultados obtidos a
partir da oferta dos cursos voltados para as temáticas específicas.
Produto 4: Documento técnico analítico da produção científica no âmbito da formação
continuada dos profissionais da educação nas temáticas de Gênero, Diversidade Sexual e
de Direitos de Crianças e Adolescente e proposta de mecanismos de divulgação dos
resultados produzidos pelos cursos voltados para a temática.
3. Prazo e cronograma de atividades e apresentação dos produtos
O contrato terá vigência de 08 (oito) meses, podendo o cronograma de atividades sofrer
alterações visando ao ajuste 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 foi estimado em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil
reais) observando-se, para o desembolso financeiro, a cronologia indicada no cronograma
de atividades abaixo:
Produtos
Produto 1: Documento técnico analítico do perfil
dos professores e/ou tutores presenciais e à
distância dos cursos relacionados às temáticas de
Direitos
Humanos,
especificamente
aqueles
vinculados aos cursos das temáticas de Gênero,
Diversidade Sexual e de Direitos de Crianças e
Adolescentes, para contribuir com a melhoria das
ofertas desses processos formativos.
Produto 2: Documento técnico analítico do perfil
dos cursistas nos cursos de formação continuada de
Direitos Humanos, nas temáticas de Gênero,
Diversidade Sexual e Direitos de Crianças e
Adolescentes, visando compreender se os cursistas
estão
recebendo
formação
pedagógica
e
metodológica adequada às suas áreas de atuação.
Produto 3: Documento técnico analítico sobre o
desenvolvimento pedagógico e metodológico dos
cursos de formação de profissionais da educação
nas temáticas de Gênero, Diversidade Sexual e de

Prazo de
Entrega

Valor

45 dias após
assinatura do
Contrato.

R$20.000,00

110 dias
assinatura do
Contrato.

R$18.000,00

170 dias após
assinatura do
Contrato

R$17.500,00

Direitos de Crianças e Adolescente, com o intuito de
subsidiar a melhoria da oferta dos cursos.
Produto 4: Documento técnico analítico da
produção científica no âmbito da formação
continuada dos profissionais da educação nas
temáticas de Gênero, Diversidade Sexual e de
Direitos de Crianças e Adolescente e proposta de
mecanismos de divulgação dos resultados
produzidos pelos cursos voltados para a temática.

230 dias após
assinatura do
Contrato

VALOR TOTAL

R$19.500,00

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 08 (oito) meses, e será executado em Brasília/DF.
7. Perfil do Contratado:
7.1. Descrição:
• Graduação e Mestrado em Ciências Humanas ou Ciências Sociais.
7.2. Exigências específicas:
• Mínimo de 2 (anos) anos de experiência em projetos sociais e/ou educacionais e/ou
em cursos de formação continuada à distância na temática de direitos humanos.
7.3. Desejável:
• Conhecimento em sistematização de dados.
• Conhecimentos em desenvolvimento e/ou análise de cursos de formação de Direitos
Humanos, com enfoque nas temáticas de Gênero, Diversidade Sexual e/ou de
Direitos de Crianças e Adolescente.
8. Número de vagas
1 (uma) vaga.
9. Processo Seletivo
a) O Processo Seletivo Simplificado - PSS de que trata este Termo de Referência - TOR
consistirá de duas fases: 1ª fase - análise curricular; 2ª fase – entrevista.
b) Os candidatos selecionados para a 2ª fase do PSS que não residam em Brasília/DF
poderão participar da entrevista via telefone, gravada e anexada ao Processo.
c) Os candidatos selecionados para a 2ª fase do PSS devem apresentar documentação
comprobatória da experiência profissional e formação acadêmica, até o dia da entrevista.
d) No caso de entrevistas realizadas por telefone, a Comissão deverá solicitar ao candidato
que a documentação comprobatória da formação acadêmica e experiência profissional
(conforme Edital) seja encaminhada 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.

