
 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 04/2010 

 
 

PROJETO: OEI/BRA – 08/003 

Fortalecimento da Capacidade Institucional da Secretaria de Educação 

Especial – SEESP/MEC em Gestão e Avaliação do Programa de 

Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e Permanência, de Zero a 

Dezoito Anos de Idade, Beneficiárias do Benefício de Prestação 

Continuada da Assistência Social – BPC / LOAS. 

 
1 – Objeto 
 

Seleção e contratação de consultor, profissional especializado com qualificação 

e experiência na elaboração de documentos técnicos pedagógicos na área de 

educação especial, contemplando estudo e análise de práticas educacionais inclusivas 

do ensino comum e do atendimento educacional especializado, com vistas a subsidiar 

as ações desenvolvidas no âmbito do Programa BPC na Escola. 

 
 

2 – Justificativa 
 

O Paradigma da Educação Inclusiva fundamenta o processo de mudanças no 

contexto da educação brasileira, no que se refere à concepção pedagógica, a 

organização da educação especial, as políticas públicas e a legislação educacional 

que garante o acesso a um sistema educacional inclusivo.  

A escola na concepção da educação inclusiva cumpre um papel social que 

corresponde ao objetivo de promover o desenvolvimento das capacidades dos alunos, 

ensinando a todos indistintamente. Nessa perspectiva, os atuais marcos políticos, 

pedagógicos e legais indicam a necessidade de transformação nas práticas de sala de 

alunos, de formação docente, de serviços de apoio especializados e de gestão 

educacional. 

Além do acesso de todos à escolarização, a inclusão requer a adoção de 

medidas para a melhoria da qualidade do ensino, que valorizem as diferenças como 

um fator enriquecedor do processo de ensino e aprendizagem e não reforcem a visão 

de avaliação educacional conservadora baseada no ideal de um desempenho escolar 

homogêneo. 

No caminho inverso da escola que discrimina alguns alunos e forma escolas e 

classes especiais para atendê-los de forma segregada, as escolas inclusivas 

possibilitam que cada aluno participe do processo de construção de conhecimento e  



 

 

realizem as trocas implícitas ao ensino e a aprendizagem, trabalhados de forma 

colaborativa. 

De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (MEC/2008) e com as Diretrizes Operacionais da Educação 

Especial para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica 

(Resolução CNE/CEB nº 4/2009), a educação especial é definida como modalidade de 

ensino transversal a todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, que promove 

condições para a plena participação e aprendizagem dos alunos com deficiência, com 

transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades/ superdotação, nas 

escolas regulares com os demais alunos. 

De acordo com esses documentos, a educação especial integra o projeto 

político pedagógico da escola, tendo função complementar à formação dos alunos 

público alvo do ensino regular. A disponibilização de recursos e serviços e a oferta do 

atendimento educacional especializado é realizada pela educação especial, nas salas 

de recursos multifuncionais, no turno inverso da classe comum. 

A organização da educação especial na perspectiva da educação inclusiva está 

se estruturando nos sistemas de ensino, impulsionando as escolas ao planejamento e 

desenvolvimento de um projeto pedagógico em articulação com as famílias e 

comunidade, além da interface com os serviços intersetoriais necessários à eliminação 

das barreiras no processo de escolarização dos alunos pública alvo da educação 

especial. 

O Brasil, por meio do Decreto nº 6.949/2009, promulga a Convenção de Defesa 

dos Direitos das Pessoas com deficiência (ONU/2006), com status de emenda 

constitucional, que assegura às pessoas com deficiência o acesso ao sistema 

educacional inclusivo em todos, bem como as medidas de apoio necessárias  para sua 

plena participação, em igualdade de condições com os demais alunos, nas escolas 

das comunidades em que vivem. 

O Programa BPC na Escola tem como objetivo promover a inclusão 

educacional, desenvolvendo o monitoramento do acesso e permanência na escola das 

pessoas com deficiência, beneficiárias do Benefício da Prestação Continuada – BPC, 

na faixa etária de 0 a 18 anos, bem como a realização de estudos voltados à 

identificação de barreiras ambientais e atitudinais que impedem seu acesso e 

participação de ações, com vistas à efetivação do direito de todos à educação. 

Com vistas a subsidiar as ações dos sistemas de ensino que garantem o 

acesso desses alunos na educação regular e impulsionar processo de construção de  



 

 

projetos pedagógicos inclusivos nas escolas em todo o país, o Ministério da Educação 

desenvolve, dentre as ações em parceria com a OEI, a proposta do Prêmio 

Experiências Educacionais Inclusivas: a escola aprendendo com as diferenças. 

As experiências têm como foco compartilhar saberes e práticas de escolas com 

matrículas de alunos público alvo da educação especial no ensino regular, a partir do 

relato do processo de ensino e aprendizagem em sala de aula comum e da oferta do 

atendimento educacional especializado – AEE complementar, considerando as 

condições de acessibilidade na escola, as salas de recursos multifuncionais, a 

participação da comunidade e a intersetorialidade das políticas públicas. 

No Brasil, a implementação do Prêmio resultou na apresentação de 716 

experiências de escolas públicas de educação básica, conforme o regulamento. 

Considerando a necessidade de sistematização das informações e de análise dos 

referenciais pedagógicos da inclusão escolar de alunos público alvo da educação 

especial, a partir dos relatos dessas escolas, torna-se necessária à contratação de 

profissional, a partir dos relatos dessas escolas, torna-se necessária à contratação de 

profissional especializado em educação especial para realização de estudos. 

Tendo como referência as experiências das escolas, os estudos e análise 

propostos possibilitarão a identificação dos processos formativos, de gestão, de 

escolarização e de apoio especializado que promovem a inclusão escolar. O 

desenvolvimento dessas atividades subsidiará a Secretaria de Educação 

Especial/SEESP e as Secretarias de Educação, servindo como base para a orientação 

às escolas das redes públicas quanto à construção dos projetos pedagógicos 

fundamentados na concepção de educação inclusiva, que garantam o acesso e a 

permanência na escola dos alunos beneficiários do BPC. 

 
2.1 – 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 2.2. Práticas exitosas em ações promotoras do ingresso e permanência, na escola 

de pessoas com deficiência, beneficiárias do BPC/LOAS selecionadas e publicadas em meio 

impresso e digital. 

 

 



 

 

Atividades 2.2.1. Desenvolver estudos para definir e formular critérios seletivos de práticas 

bem sucedidas construídas nos estados e nos municípios brasileiros. 

 

Atividades 2.2.2. Definir e organizar sistemática para coordenação e normatização dos 

processos de identificação, seleção e divulgação das práticas bem sucedidas. 

 
 

3 – Especificações das atividades a serem realizados e perfil dos consultores a 
serem contratados 

 
3.1 – Atividades a serem realizadas 
 
Produto 1: Documento técnico de análise das políticas públicas de inclusão 

educacional, com base nos relatos de escola apresentados no Prêmio Experiências 

Educacionais Inclusivas: a escola aprendendo com as diferenças. 

Atividade 1: Sistematizar as informações e os indicadores, por amostragem, referentes 

ao papel da gestão pública na orientação e organização das escolas na perspectiva da 

educação inclusiva.  

Atividade 2: Realizar análise das ações do poder público identificadas nas 

experiências das escolas, considerando seus aspectos positivos para o fortalecimento 

do projeto pedagógico na perspectiva da educação inclusiva. 

Atividade 3: Identificar, a partir de análise, os desafios e as perspectivas para a 

implementação de políticas públicas de educação especial na perspectiva da 

educação inclusiva. 

 

Produto 2: Documento técnico de análise dos referenciais pedagógicos da inclusão 

escolar de alunos público alvo da educação especial, com base no relato de escolas 

apresentados no Prêmio Experiências Educacionais Inclusivas: a escola aprendendo 

com as diferenças. 

Atividade 1: Sistematizar as informações e os indicadores, por amostragem, dos 

referenciais teóricos que fundamentam os processos de ensino e aprendizagem, de 

atendimento educacional especializado, formativos e de gestão na perspectiva da 

inclusão escolar. 

Atividade 2: Realizar análise das práticas de sala de aula e de atendimento 

educacional especializado identificadas nos relatos de experiências das escolas, 

considerando seus aspectos positivos para o fortalecimento da inclusão escolar dos 

alunos público alvo da educação especial. 

 



 

 

Atividade 3: Identificar, a partir de análise, os desafios e perspectivas para a 

implementação de projetos pedagógicos na perspectiva da educação inclusiva, 

contemplando a articulação entre a educação especial e o ensino regular. 

 

Produto 3: Documento técnico consolidado de análise da inclusão escolar no país 

e de orientação aos sistemas de ensino, como base no Prêmio Experiências 

Educacionais Inclusivas: a escola aprendendo com as diferenças. 

Atividade 1: Sistematizar a análise das experiências das escolas a partir das 

informações e indicadores das políticas públicas nos sistemas de ensino e dos 

referenciais teóricos que fundamentam o processo de inclusão escolar, conforme 

relato de experiências.  

Atividade 2: Realizar análise comparativa do desenvolvimento das experiências 

educacionais no país a partir dos indicadores da política pública e do referencial 

teórico, considerando as diferenças regionais, o atendimento aos alunos com 

diferentes tipos de deficiência, TGD e altas habilidades/ superdotação. 

Atividade 3: Elaborar relatório técnico contendo a sistematização e análise das 

informações coletadas junto as escolas durante as visitas técnicas nas escolas 

selecionadas no Prêmio Experiências Educacionais Inclusivas. 

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

 

3.1 – Descrição: 

- Graduação na área de Ciências Humanas 

- Mestrado na área de Educação 

 

3.2 – Exigências específicas: 

- Experiência em projetos de pesquisa mínimo de 2(dois) anos; 

- Experiência em docência mínima de 2(dois) anos; 

- Experiência em educação inclusiva mínima de 2(dois) anos; 

- Desejável experiência em elaboração de pareceres e documentos técnicos.  

 

4 – Produtos dos consultores contratados 

 

Produto 1: Documento técnico de análise das políticas públicas de inclusão 

educacional, com base nos relatos de escola apresentados no Prêmio Experiências 

Educacionais Inclusivas: a escola aprendendo com as diferenças. 



 

 

Produto 2: Documento técnico de análise dos referenciais pedagógicos da inclusão 

escolar de alunos público alvo da educação especial, com base no relato de escolas 

apresentados no Prêmio Experiências Educacionais Inclusivas: a escola aprendendo 

com as diferenças. 

 

Produto 3: Documento técnico consolidado de análise da inclusão escolar no país 

e de orientação aos sistemas de ensino, como base no Prêmio Experiências 

Educacionais Inclusivas: a escola aprendendo com as diferenças. 

 

 

A entrega dos produtos se dará da seguinte forma: 

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

-  CD em aplicativo compatível com o Microsoft Office 2004. 

 
 

5 – Período de execução e valor do contrato 
 
 O contrato terá vigência de 7 meses e o custo total dos serviços de 

consultoria foi estimado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) observando-se, para o 

desembolso financeiro, a cronologia indicada no cronograma de atividades abaixo. 

 

PRODUTOS DATA COMPOSIÇÃO 
DO CUSTO 

VALOR 

Produto 01 14/07/2010 30 % R$ 12.000,00 

Produto 02 15/09/2010 32,5 % R$ 13.000,00 

Produto 03 30/11/2010 37,5 % R$ 15.000,00 

 
 

6 - Forma de Pagamento  
O pagamento será realizado por produto, de acordo com o cronograma previsto 

no item 5, e estará condicionada à entrega de cada produto descrito no item 4, 

devidamente aprovado pela área técnica da Secretaria de Educação Especial do MEC. 

 
 
7 – Número de vagas 
 Esta seleção visa preencher 1 (uma) vaga. 
 

 
 
 
 



 

 
 

APROVO. 
 
Autorizo a abertura de procedimento licitatório necessário para a contratação 

do objeto do presente Termo de Referência. 

 
 

Brasília/DF, 26 de maio de 2010. 
 
 
 
 
 

Martha Tombesi Guedes 
Coordenadora Geral de Planejamento e Gestão 

Secretaria de Educação Especial 


