
 
 

TERMO DE REFERENCIA nº 15/2009 
 

PROJETO: OEI/BRA – 08/003 
 

1 – Objeto 
 

Seleção e contratação de consultoria para elaboração de proposta de formação 

para profissionais que atuam no projeto do Livro Digital Acessível. 

 

2 – Justificativa 
 

A SEESP tem como missão apoiar os sistemas de ensino na garantia do pleno 

acesso dos alunos público que formam o alvo da Educação Especial, nas classes comuns 

do ensino regular. Para garantia da acessibilidade nas escolas da rede pública de ensino 

elabora, esta Secretaria implementa políticas e desenvolve ações, dentre elas o Projeto 

do Livro Acessível para Alunos com Deficiência Visual. 

Esse projeto se desenvolve em parceria com o Fundo Nacional para o 

Desenvolvimento da Educação/FNDE, o Instituto Benjamin Constant/IBC e as 

Secretaria de Educação aos quais se vinculam os 55 (cinqüenta e cinco) Centros e 

Núcleos de Apoio Pedagógico e Produção Braille. 

Considerando a geração e distribuição de livros digitais acessíveis no padrão 

Mecdaisy é uma ação inovadora no país, faz-se necessária a contratação de consultores 

para realizar o suporte técnico e pedagógico nesta área, aprimorando mecanismos de 

acessibilidade na geração dos livros, metodologias e conteúdos técnicos para formação 

continuada dos profissionais que atuam nos CAPs e NAPPBs. 

 

3 – Vinculação com o PRODOC 

 

Objetivo Imediato 2 - Formular e implantar, no âmbito da SEESP/MEC, sistemáticas de 
coletas, organização e armazenamento de dados, informações e práticas exitosas, 
desenvolvidas nos estados e nos municípios brasileiros, quanto ao ingresso e à 
permanência, na escola, das pessoas com deficiência beneficiárias do BPC/LOAS. 

Resultado 2.1. Sistemáticas de coletas, organização e armazenamento de dados, 
informações e práticas de sucesso formuladas, testadas e implantadas como 
instrumento de apoio ao planejamento, à avaliação e ao processo decisório da 
SEESP/MEC. 



Atividade 2.1.3. Formular e aplicar instrumentos de monitoramento do processo de 
implantação das sistemáticas de coletas de dados, informações e práticas exitosas. 

Atividade 2.1.4. Organizar e executar ações de capacitação para técnicos da 
SEESP/MEC e de organismos estaduais e municipais de educação sobre as 
sistemáticas de coletas e de utilização dos dados e informações produzidos. 

 

4 – Especificação das atividades a serem realizados e perfil dos consultores a serem 
contratados 

 
4.1 – Atividades a serem realizadas pelo Consultor: 

 
Produto 1 – Documento técnico contendo a sistematização dos recursos de informática 
acessível: DosVox, Monet, Virtual Vision e Mecdaisy.  

Atividade 1: Pesquisar os recursos de acessibilidade e sua aplicabilidade educacional; 

 Atividade 2: Organizar informações sobre os recursos de acessibilidade e seus 
aplicativos.  

Produto 2 – Proposta pedagógica de curso de formação para profissionais que atuam na 
geração de livros didáticos em formato Mecdaisy. 

Atividade 1: Definir metodologia para formação para profissionais dos CAPs e 
NAPPBs, que atuam na geração do Mecdaisy na modalidade distancia. 

Atividade 2: Organizar os conteúdos específicos de cada módulo do cursos de formação 
em geração de Mecdaisy. 

Produto 3 – Manual contendo descrição dos recursos de informática acessível para 
acesso à leitura e escrita na área deficiência visual: características e usabilidade. 

 Atividade 1: Definir metodologia para a organização didática do material pesquisado 
em recursos de informática acessível.  

Atividade 2: Organizar os conteúdos específicos dos módulos referentes a cada um dos 
aplicativos  indicados para utilização nas escolas. 

 

5 – Perfil do consultor (pessoa física) a ser contratado: 

 

5.1 – Formação Acadêmica: 

- Graduação: Curso Superior e Mestrado com enfoque na área da Educação 

 

5.2 – Experiência Profissional: 

- Desenvolvimento de Projeto de Acessibilidade na área de Deficiência Visual, 

mínima de 01 (um) ano. 

- Artigo publicado sobre Acessibilidade, mínimo 02 (dois). 

 

5.3 – Conhecimento: 

- Tecnologia Assistiva; 

- Informática educativa; 



- Acessibilidade e inclusão educacional. 

 

6 - A entrega do produto se dará da seguinte forma: 

- Formato impresso, encadernado em duas vias, tamanho A4; 

- CD em aplicativo compatível com o Microsoft Office 2004. 

 

7– Período de execução e valor do contrato 

O contrato terá vigência de 06 meses e o custo total dos serviços de consultoria 

foi estimado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) observando-se, para o desembolso 

financeiro, a cronologia indicada no cronograma de atividades abaixo. 

 

INSUMOS DATA COMPOSIÇÃO DO 
CUSTO 

VALOR 

Produto 01 08/02/2010 33% R$ 10.000,00 

Produto 02 12/04/2010 30% R$ 9.000,00 

Produto 02 31/05/2010 37% R$ 11.000,00 

 
O cronograma de atividade será periodicamente ajustado à dinâmica de 

desenvolvimento do trabalho, mediante decisão conjunta entre o contratado e a unidade 

responsável pelo acompanhamento do contrato. 

 

Brasília, 18 de novembro de 2009. 

 
 

 
 
 

Martha Tombesi Guedes 
Coordenação Geral de Planejamento e Gestão 

Secretaria de Educação Especial 
 


