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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 2.2.1 - Realizar estudos para a elaboração de metodologias de gestão estratégica dos programas de
assistência e orientação acadêmica aos estudantes.
3. JUSTIFICATIVA
A Secretaria de Educação Superior - SESu, unidade do Ministério da Educação, é responsável por planejar,
orientar, coordenar e supervisionar o processo de formulação e implementação da Política Nacional de Educação
Superior. Para tanto a SESu conta com três Diretorias Diretoria de Desenvolvimento da Rede de Instituições
Federais de Ensino Superior -DIFES Diretoria de Políticas e
Programas de Graduação - DPPES e Diretoria de Desenvolvimento da Educação em Saúde - DDES.
A DIFES é responsável pelas ações ligadas à expansão e fortalecimento da rede, acompanhamento orçamentário
e avaliação do desempenho gerencial das IFES. Neste sentindo, destacam-se ações voltadas para a gestão da
expansão das Universidades Federais que têm como principal objetivo ampliar o acesso e a permanência dos
estudantes na educação superior.
Por sua vez, a DPPES é responsável pela normatização, operacionalização, o monitoramento e o aprimoramento
de programas destinados ao acesso e permanência dos estudantes na educação superior. Dentre os programas
estão Programa Universidade para Todos PROUNI, Fundo de Financiamento Estudantil FIES, Programa
Nacional de Assistência Estudantil - PNAES, Sistema de Seleção Unificada Sisu, Programa de Extensão
Universitária ProExt, Programa Bolsa Permanência, Programa de Estudantes-Convênio de
Graduação (PEC-G), entre outros.
A DDES atua com as questões ligadas à formulação, implantação, monitoramento e avaliação de políticas, programas e
ações ligados ao binômio educação- saúde. Dentre as políticas e programas, destacam-se o Programa Mais
Médicos e seus desdobramentos a Política Nacional de Expansão das Escolas Médicas das IFES, que inclui
graduação e residência médica, e o Projeto Mais Médicos para o Brasil.
Tais ações e programas são acompanhados por técnicos da SESuMEC, no entanto, para a elaboração de
diagnósticos e estudos analíticos de maior profundidade é de suma importância parcerias com organismos
internacionais que incentivem a elaboração de estudos que subsidiem as Secretarias do MEC para o
fortalecimento e aprimoramento de políticas públicas, programas e ações
para a educação superior.
Nos últimos anos a SESu tem priorizado a consolidação do processo de expansão do ensino superior com a
implantação de universidades e campus novos no interior dos Estados, levando-se em consideração as
necessidades e vocações econômicas de cada região do País e particularidades do local e região onde a instituição
está localizada. No caso brasileiro, algumas particularidades
históricas e culturais podem ser reveladoras do modo pelo qual as IFES vêm desenvolvendo a gestão
acadêmica diante da nova realidade de expansão do acesso ao ensino superior. Para tanto, acompanhar e
monitorar o processo de expansão torna-se indispensável.
Para dar continuidade ao processo de expansão e buscando alinhar as políticas públicas para alcançar as metas
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previstas no Plano Nacional de Educação (PNE 2014 2024), deve ser prioritária a análise da forma de gestão
acadêmica e o planejamento relativo às Universidades criadas a partir de 2007, a fim de acompanhar e fomentar
ações de inclusão e sucesso da educação superior
pública federal para o desafio do alcance das Metas do PNE. Portanto, a contratação de consultor especialista
torna-se indispensável para subsidiar a atuação da SESu na elaboração de metodologias de gestão acadêmica
nessas instituições.
4. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
Consultoria técnica especializada para desenvolvimento de estudos subsidiários ao processo de expansão das
Universidades Federais criadas a partir de 2007, com vistas a subsidiar a SESu no acompanhamento e apoio à
gestão acadêmica instituições federais de ensino superior.
5. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS
5.1 Especificação (Consultoria Especializada)
Atividade 1.1 Realizar diagnóstico sobre como as Universidades criadas a partir de 2007 estão realizando a
gestão acadêmica tendo em vista o processo de expansão.
Atividade 1.2 Realizar pesquisa sobre o modus operandi da IES em relação a gestão acadêmica para
identificar possíveis problemas e soluções na gestão universitária.
Atividade 1.3 Analisar e apresentar relatório com os dados do diagnóstico discriminando aspectos relativos a
expansão e planejamento acadêmicos das Universidades criadas a partir de 2007.
Atividade 2.1 - Realizar diagnóstico sobre como as Universidades criadas a partir de 2007 estão realizando a
gestão acadêmica tendo em vista o processo de expansão.
Atividade 2.2 Realizar pesquisa sobre o modus operandi da IES em relação a gestão acadêmica para
identificar possíveis problemas e soluções na gestão universitária.
Atividade 2.3 Analisar e apresentar relatório com os dados do diagnóstico discriminando aspectos relativos a
expansão e planejamento acadêmicos das Universidades criadas a partir de 2007.
Atividade 3.1 - Realizar diagnóstico sobre como as Universidades criadas a partir de 2007 estão realizando a
gestão acadêmica tendo em vista o processo de expansão.
Atividade 3.2 Realizar pesquisa sobre o modus operandi da IES em relação a gestão acadêmica para
identificar possíveis problemas e soluções na gestão universitária.
Atividade 3.3 Analisar e apresentar relatório com os dados do diagnóstico discriminando aspectos relativos a
expansão e planejamento acadêmicos das Universidades criadas a partir de 2007.
Atividade 4.1 - Realizar diagnóstico sobre como as Universidades criadas a partir de 2007 estão realizando a
gestão acadêmica tendo em vista o processo de expansão.
Atividade 4.2 Realizar pesquisa sobre o modus operandi da IES em relação a gestão acadêmica para
identificar possíveis problemas e soluções na gestão universitária.
Atividade 4.3 Analisar e apresentar relatório com os dados do diagnóstico discriminando aspectos relativos a
expansão e planejamento acadêmicos das Universidades criadas a partir de 2007.
Atividade 4.4- Identificar boas práticas nacionais na criação e implantação de Universidades Federais com vistas
a subsidiar a SESu no fomento de metodologias de gestão acadêmica nas IFES.

6. REQUISITOS MÍNIMOS DE QUALIFICAÇÃO
A. Formação Acadêmica
A.1 Formação acadêmica (Consultoria Especializada)
Graduação em cursos de Ciências Sociais Aplicadas com diploma devidamente reconhecido pelo MEC. Pósgraduação voltada à Gestão Governamental.
B. Exigências Específicas
B.1 Exigências específicas (Consultoria Especializada)
Experiência mínima de cinco anos em atividades de acompanhamento e execução de programas de governo para a
educação superior.
7. PRODUTOS OU RESULTADOS PREVISTOS
7.1 Produtos (Consultoria Especializada)
Qtd. Parcelas: 4
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ENQUADRA
MENTO

DESCRIÇÃO DA PARCELA

VALOR DA
PARCELA

PRAZO DE
ENTREGA

2.2.1

Produto 1 - Documento técnico contendo estudo sobre a metodologia de gestão
acadêmica das Universidades criadas a partir de 2007 localizadas na Região
Centro-Oeste.

R$ 16,000.00

50 dias após a
assinatura do
contrato

2.2.1

Produto 2 Documento técnico contendo estudo sobre a metodologia de gestão
acadêmica das Universidades criadas a partir de 2007 localizadas nas Regiões
SUL e SUDESTE.

R$ 16,000.00

100 dias após a
assinatura do
contrato

2.2.1

Produto 3 - Documento técnico contendo estudo sobre a metodologia de gestão
acadêmica das Universidades criadas a partir de 2007 localizadas na Região
NORDESTE.

R$ 16,000.00

160 dias após a
assinatura do
contrato

2.2.1

Produto 4 Documento técnico contendo estudo sobre a metodologia de gestão
acadêmica das Universidades criadas a partir de 2007 localizadas na Região
NORTE incluindo análise das experiências exitosas referentes ao processo de
criação e implantação das Universidades Federais criadas a partir de 2007,
localizadas nas cinco regiões brasileiras, com vistas a subsidiar a SESu no
fomento de metodologias de gestão acadêmica nas IFES.

R$ 16,000.00

240 dias após a
assinatura do
contrato

8. VALOR GLOBAL
8.1 Valor global (Consultoria Especializada)
R$ 64.000,00
9. LOCAL DE ENTREGA/REALIZAÇÃO
9.1 Local de entrega/realização (Consultoria Especializada)
Brasília, DF
10. PRAZO DE EXECUÇÃO
10.1 Prazo de execução (Consultoria Especializada)
Data de Início: Data da assinatura do contrato
Período até: 8 meses e 3 dias
Data de Término: 17/02/2019
11. NÚMERO DE VAGAS
11.1 Número de vagas (Consultoria Especializada)
1 vaga(s)
12. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Graduação em cursos de Ciências Sociais Aplicadas com diploma devidamente reconhecido pelo MEC. Pósgraduação voltada à Gestão Governamental. Experiência mínima de 05 (cinco anos) em atividades de
acompanhamento e execução de programas de governo para a educação superior. Conhecimento da dinâmica de
execução e monitoramento de programas e projetos na rede de instituições públicas federais Conhecimento na
análise de programas e projetos na educação superior da rede pública federal de ensino superior.
13. CONSIDERAÇÕES
A consultoria terá sede em Brasília (DF), com disponibilidade para viajar por todo país.
13. AMOSTRA
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