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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA 
- CONSULTOR POR PRODUTO - 

 
 
1. Número e Título do Projeto: 
BRA/10/001 - OEI - 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 
 
2. Finalidade de Contratação: 
 
Formular e executar projeto de estudo sobre gestão intersetorial de programas educacionais: Mais 
Educação, Agenda Territorial de Educação de Jovens e Adultos, Acompanhamento da freqüência escolar 
e Projovem Campo. Deverá ser realizado estudo comparativo destes quatro programas implementados 
pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, identificando os diferentes 
formatos de intersetorialidade, os entraves à articulação intersetorial e as soluções encontradas para a 
promoção da ação articulada entre diferentes instituições com vistas ao aumento da eficiência e da 
efetividade dos programas.  
 
 
3. Enquadramento das Ações no Projeto: 
 
Objetivo Específico 1 – Desenvolver estudos e pesquisas sobre concepções e processos metodológicos 

aplicados à gestão e ao planejamento da educação integral e integrada, ambiental, em direitos 
humanos e em educação e saúde. 

 
 
Resultado 1.1. Estudos programados e realizados sobre concepções e princípios metodológicos 

constituintes de paradigmas contemporâneos de educação integral e integrada, ambiental, em 
direitos humanos e em educação e saúde. 

Atividades: 
 

1.1.1. Subsidiar encontros técnicos para a realização de estudos e pesquisas sobre concepções e 
princípios metodológicos aplicados à organização pedagógica da oferta de educação integral e 
integrada, ambiental, em direitos humanos e em educação e saúde (*). 

 
1.1.2. Programar e realizar estudos sobre concepções e princípios metodológicos aplicados à 

organização pedagógica da oferta de educação integral e integrada, ambiental, em direitos 
humanos e em educação e saúde. 

 
1.1.3. Desenvolver estudos e pesquisas sobre a formulação de propostas sustentáveis de educação 

integral e integrada, ambiental, em direitos humanos e em educação e saúde. 
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4. Justificativa: 
 

A intersetorialidade, entendida como o desenvolvimento de ações integradas entre instituições 
estatais diversas e entre estas e instituições pertencentes ao chamado terceiro setor, como Organizações 
Não governamentais, e/ou ao setor privado, tem crescido no âmbito da administração pública federal, 
estadual e municipal.  Segundo Leite e Duarte (2005, p. 3)1, a intersetorialidade tem “como princípio 
romper com uma visão fragmentada da política ou ação social já que passa a exigir uma integração de 
objetivos, metas, procedimentos de diversos órgãos governamentais e Secretarias de Estado”. Como tal, 
trata-se de uma nova prática de gestão pública que se caracteriza pela tentativa de mudança institucional – 
visto que o modus operandi padrão generalizado é a atuação setorial – motivada pelo objetivo de fazer 
face a problemas sociais multidimensionais, isto é, que envolvem múltiplas fontes de carências e 
necessidades e devem ser atacados por meio da reunião de esforços de diferentes setores da administração 
pública. 

A SECAD possui diversos programas que desenvolvem ações intersetoriais de diferentes tipos e 
com propósitos distintos. O Acompanhamento da freqüência escolar dos alunos beneficiários do Programa 
Bolsa Família é realizado pela Diretoria de Estudos e Acompanhamento das Vulnerabilidades 
Educacionais, em articulação com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e com toda 
a rede de Secretarias de Educação e Assistência Social estaduais e municipais. O objetivo da ação é 
contribuir para a redução da evasão e do abandono escolar das crianças e adolescentes beneficiárias do 
programa, que atualmente totalizam mais de 16 milhões. A intersetorialidade, neste caso, é decorrente do 
foco na vulnerabilidade do público–alvo, formado por crianças e adolescentes de 6 a 17 anos pobres e 
extremamente pobres. Este público, além de apresentar baixa renda, tem também um percurso educacional 
mais errático do que a média total, o que justifica a focalização nele de ações de prevenção à evasão como 
o acompanhamento sistemático de sua freqüência escolar. 

O  programa Mais Educação, da Diretoria de Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania, é 
operacionalizado em parceria com a Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC), em nível federal, e com 
as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação. A ação intersetorial entre as políticas públicas 
educacionais e sociais é um dos pilares da implementação do programa, que tem por objetivo  a ampliação 
de tempos, espaços, oportunidades educativas. A gestão federal do programa tem procurado favorecer o 
diálogo com ações implementadas por outros Ministérios, tais como:   Cultura,  Esporte, Meio Ambiente, 
o Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ciência e Tecnologia,  Secretaria Nacional de Juventude e 
Assessoria Especial da Presidência da República.  Assume-se que a ampliação de tempos, espaços e 
oportunidades requer o  compartilhamento da tarefa de educar entre os profissionais da educação e de 
outras áreas, as famílias e diferentes atores sociais, sob a coordenação da escola e dos professores. Daí a 
necessidade de que as escolas se articulem  a outros atores locais, tanto  governamentais quanto não 
governamentais, para promover uma oferta educativa ampliada a seus estudantes. 

A Diretoria de Políticas de Educação de Jovens e Adultos da SECAD tem como uma de suas 
iniciativas a “Agenda Territorial de Desenvolvimento Integrado de Alfabetização e Educação de Jovens e 
Adultos” tem o objetivo de firmar um pacto social, para melhorar e fortalecer a educação de jovens e 
adultos (EJA) no Brasil. Trata-se de um mecanismo de apoio, por parte do MEC, à estruturação e à 
institucionalização de ações, nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, de desenvolvimento 
integrado de Alfabetização e de EJA, com vistas à garantia da continuidade da aprendizagem dos jovens e 
adultos alfabetizados por meio de sua inserção na EJA. Pretende-se que as ações planejadas no âmbito da 
Agenda sejam formuladas de forma participativa, com base na identificação das causas dos problemas que 
                                                 
1 LEITE, Maria Ruth e DUARTE, Vanda. Desafio da articulação entre políticas setoriais e intersetoriais: o caso da educação. 
Artigo apresentado no “X Congreso Internacional del CLAD sobre la reforma del Estado y de la administración pública”. 
Santiago, Chile, 18-21 Outubro, 2005. 



 3

visam atacar. Uma das diretrizes da Agenda é a constituição de redes sociais de cooperação, visando ao 
protagonismo dos atores sociais na construção de políticas públicas de Educação de Jovens e Adultos: 
gestores, educadores, fóruns de EJA, fóruns de Educação do Campo, Universidades, Movimentos Sociais 
e Sindicais, entre outros. Prescreve-se que os governos estaduais estabeleçam Comissões Estaduais de 
Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos, compostas por representantes dos Secretários Municipais 
de Educação(Undime), do Conselho Estadual de Educação, do Fórum Estadual de EJA, da sociedade civil 
organizada e das Universidades Públicas para a elaboração e o acompanhamento da implementação de 
Planos Estratégicos de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos. 

Por último, o Projovem Campo – Saberes da Terra, da Diretoria de Educação para a Diversidade, 
cujo objetivo é promover a reintegração do jovem ao processo educacional, sua qualificação profissional e 
seu desenvolvimento humano, tem como público alvo os  jovens agricultores familiares de 18 a 29 anos 
que não concluíram o ensino fundamental. Inicialmente, era uma ação setorial denominada “Saberes da 
Terra”, a qual foi integrada, em 2007,  ao  Programa Nacional de Inclusão de Jovens  (Projovem), cuja 
gestão é da Secretaria Nacional de Juventude. O Projovem possui outras três modalidades: Adolescente, 
Trabalhador e Urbano. Em termos de intersetorialidade, destacam-se as parcerias do MEC com as 
Secretarias estaduais de educação e instituições públicas de ensino superior e a figura do Comitê Gestor 
Interministerial, composto pelos dirigentes das Secretarias do Programa: a Secad, a Secretaria de 
Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, a Secretaria de Agricultura Familiar e a 
Secretaria de Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a Secretaria de 
Políticas Públicas de Emprego e a Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho 
e Emprego, a Secretaria de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, e ainda a 
Secretaria-Geral da Presidência da República e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome. Este comitê tem como uma de suas atribuições a “articulação das ações do Programa com o 
conjunto das políticas de educação”. Há ainda um Comitê Pedagógico Nacional, composto pelas equipes 
técnicas dos órgãos integrantes do Programa. 
 A consultoria terá a atribuição de realizar uma análise abrangente e comparativa dos quatro 
programas (dois para cada um dos dois consultores a serem selecionados) nas variações dos conceitos de 
intersetorialidade implícitos ou explícitos em cada um dos programas de acordo com os documentos que 
os regulamentam e as percepções de seus gestores, quais as ações ou formas de gestão associadas a cada 
um deles e como varia o grau de eficácia, em termos da obtenção dos resultados atingidos por cada 
programa, segundo as variáveis anteriores: conceito de intersetorialidade e operacionalização dele. 
 
 
5. Atividades que deverão ser executadas: 
 
Atividades e Produto 1:  
 
Atividades: 
a) Revisar literatura sobre intersetorialidade na gestão pública, em especial com foco em educação;  
b)Analisar documentos referentes aos programas (legislação, projetos, indicadores etc) a fim de identificar 
o conceito de intersetorialidade subjacente, bem como as suas formas institucionais de materialização; 
c) Elaborar instrumentos de coleta de dados para entrevistas junto a gestores dos programas; 
d) Subsidiar a SECAD na realização de entrevistas preliminares junto a gestores dos programas para 
compreender questões básicas e delinear hipóteses de pesquisa. 
 
Produto 1: Documento Técnico contendo a revisão da literatura nos moldes previstos, assim como, a 
análise dos documentos normativos dos Programas, a proposta de instrumentos de coleta e a 
sistematização das entrevistas iniciais realizadas. 
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Atividades e Produto 2:  
 
Atividades: 

a) Identificar, por meio de técnicas de pesquisa a serem propostas e aprovadas pela SECAD, tipos de 
intersetorialidade e práticas de gestão; 

b) Avaliar grau de eficácia dos tipos de intersetorialidade identificados. A eficácia será mensurada em 
termos dos resultados produzidos pelo tipo de articulação intersetorial posto em prática em cada 
programa analisado; 

c) Identificar obstáculos à execução do tipo de articulação intersetorial priorizado por cada programa; 
d) Subsidiar a SECAD na elaboração de recomendações para o aprimoramento da gestão intersetorial 

dos programas analisados. 
 
Produto 2: Documento técnico contendo análise final dos dados coletados e sugestões de aprimoramento 
da gestão intersetorial dos programas analisados. 
 
 
6. Produtos ou resultados previstos/ remuneração:  

 
 

 
PRODUTOS DATA DE 

ENTREGA  

VALOR 
(EM R$) POR 
PRODUTO 

Documento Técnico contendo a revisão da literatura 
nos moldes previstos, assim como, a análise dos 
documentos normativos dos Programas, a proposta 
de instrumentos de coleta e a sistematização das 
entrevistas iniciais realizadas. 

Até 2 meses após 
a assinatura do 
contrato 

20.000,00 

Documento técnico contendo análise final dos dados 
coletados e sugestões de aprimoramento da gestão 
intersetorial dos programas analisados. 

Até 4 meses após 
a assinatura do 
contrato 

20.000,00 

 
 
 
7. Requisitos mínimos de qualificação 
 
Descrição: 
 
a. Formação: 
 

 
� Cursos de Graduação e Especialização ou Mestrado, devidamente reconhecidos pelo MEC, em 

Antropologia, Sociologia, História, Ciência Política, Pedagogia, Direito, Psicologia, Comunicação, 
Economia ou Serviço Social. 

 
b. Exigências específicas 
 

b.1. Experiência 

•Experiência profissional de 2 (dois) anos em avaliação na área de educação ou na área de 
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avaliação de políticas públicas em geral; e 
•Desejável conhecimento de métodos de pesquisa, a ser identificado na análise curricular e 
na entrevista. 

 
b.2 . Ter disponibilidade para viajar.  

 
 
8. Vigência do contrato: 
 
 

 

•Vigência do contrato em meses: 4 (quatro) meses a partir da assinatura do contrato 
 

•Valor total do contrato: R$ 40.000,00 
 
 
9. Local de Trabalho: 
 

a. Brasília - DF 

 
9. Número de vagas:  2 (duas) vagas. Cada consultor ficará encarregado da análise de dois 
programas (sendo que a distribuição dos programas entre os consultores se dará a partir da análise 
da trajetória profissional dos consultores selecionados, levando em consideração a experiência 
prévia de cada consultor com as temáticas dos programas a serem analisados). Os produtos terão, 
portanto, a mesma estrutura geral, porém serão diferenciados no que se refere aos programas a cargo de 
cada consultor e o(s) tipo(s) de intersetorialidade correspondente(s). 
 

10. Comissão de Seleção: 
 
Daniela Peixoto Ramos (titular) – SIAPE: 1459782 

Elaine Rodrigues da Costa (titular) – SIAPE: 1518357 

Flávio Bezerra de Sousa (titular) – SIAPE: 1515166 

Daniel de Aquino Ximenes (suplente) – SIAPE: 1237543 

Marcos Maia Antunes (suplente) – SIAPE: 1100283 

Rainero Xavier (suplente) – SIAPE: 000503975 

                                                                                                               Brasília, 26 de maio de 2010 
 

 

Marcos Maia Antunes 
  Coordenador-Geral de Monitoramento 

 
De acordo, 
 
 Daniel de Aquino Ximenes 
 Diretor - DEAVE 
                       


