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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
 

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

 
. Número e Título do Projeto: 
BRA/06/005- OEI – PROJETO \ A EDUCAÇÃO COMO FATOR DE COESÃO SOCIAL. 
 
2. Finalidade de Contratação: 
 
Seleção e contratação de consultoria especializada, na modalidade produto, para estudo bibliográfico 
sobre desigualdade e diversidade nas escolas e, com base nos seus resultados, elaboração de material 
didático para divulgação junto às escolas dos temas abordados na Pesquisa Nacional Diversidade na 
Escola e materiais de orientação metodológica e teórica a serem utilizados em curso de formação 
continuada de docentes sobre Diversidade no Ambiente Escolar. 
 
3. Enquadramento das Ações no Projeto: 
 

Resultado 1.2. Diagnóstico realizado, com a identificação da demanda nacional por políticas 
educacionais, o levantamento e análise de boas práticas nacionais e internacionais nas áreas: a) Inclusão 
educacional da população do campo; b) Inclusão educacional das populações vulneráveis das grandes 
cidades; c) A educação profissional e tecnológica como fator de inclusão de jovens e adultos, d) Educação 
Ambiental, para a diversidade, a cidadania e os direitos humanos. 
 
Atividades: 

1.2.1. Revisão bibliográfica de estudos e pesquisas relacionados às áreas de: a) Inclusão educacional 
da população do campo; b) Inclusão educacional das populações vulneráveis das grandes cidades; c) 
A educação profissional e tecnológica como fator de inclusão de jovens e adultos; e d) Educação 
Ambiental para a diversidade, a cidadania e os direitos humanos, com ênfase no levantamento e 
análise de boas práticas nacionais e internacionais.  

1.2.2 - Análise de dados secundários relacionados às áreas de “a” a “d” supracitados. 
 
1.2.5 - Elaboração dos relatórios parciais de diagnóstico, com levantamento e análise das boas práticas 
nacionais e internacionais nas áreas de “a” a “d” descritas na relação de atividades. 
 
1.2.6 - Elaboração dos relatórios finais de diagnóstico. 

 
4. Justificativa: 
A Pesquisa Nacional Diversidade na Escola, promovida a partir de uma parceria entre o Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e a SECAD, já foi amplamente divulgada 
pelas instituições que a promoveram em fóruns de discussão abrangentes, envolvendo Seminário com 
convidados de diversos setores – acadêmicos, representantes de institutos de pesquisa, de movimentos 
sociais e ONGs atuantes nos eixos temáticos envolvidos na pesquisa - Conselhos gestores de políticas 
públicas, entrevistas para a mídia etc. No entanto, ainda não foi produzida uma publicação direcionada 
especificamente para as escolas, utilizando uma linguagem apropriada e contendo recomendações sobre 
procedimentos a serem adotados pelas escolas para lidar com as questões de preconceito e discriminação 
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no ambiente escolar. 
Um dos desdobramentos mais relevantes da Pesquisa Nacional Diversidade na Escola foram as diretrizes 
para o curso de “Diversidade no ambiente escolar”. Embora a SECAD já tenha promovido diversos cursos 
sobre temas relativos à diversidade, tais como educação para relações étnicorraciais, gênero e diversidade, 
direitos humanos e outros, este curso tem diretrizes singulares visto que pretende atingir o conjunto da 
comunidade escolar: professores, equipe gestora, equipe de coordenação pedagógica e demais 
funcionários. Além disso, o curso enfatiza a dimensão subjetiva presente e constitutiva do ambiente 
escolar ao contrário de concepções que tratam “ambiente escolar” como o agregado de suas instalações 
físicas. Os objetivos do curso, tal como colocados nas diretrizes postas pela SECAD, são:  
• Favorecer uma reflexão sobre o ambiente escolar considerando-se as dimensões “cognitivas”, 
“afetivas”, “políticas” e “sociológicas”, em uma perspectiva que considere relações históricas e sociais, 
superando moralismos e ideologias e valorizando o saber/conhecimento em uma perspectiva histórica, que 
considere as relações políticas e sociais. 
• Favorecer o reconhecimento da diversidade no ambiente escolar enfrentando os preconceitos e 
discriminações que hierarquizam grupos e saberes. 
• Reconhecer a Escola como uma instituição social atravessada pela trama social e o ambiente escolar 
como território de disputas e conflitos. 
• Propiciar o diálogo permitindo voz e vez aos grupos diversos presentes na escola. 
• Desenvolver processos e metodologias que favoreçam o reconhecimento e a diversidade no ambiente 
escolar. 
Este curso será ofertado pela primeira vez neste ano de 2010 pela única universidade que teve seu projeto 
aprovado pela comissão de seleção instituída pela SECAD: a Universidade Estadual da Bahia. Visto que 
se trata de um curso com conteúdo e objetivos inovadores, a SECAD quer assegurar que ele terá todos os 
subsídios apropriados à sua execução, o que inclui a provisão de material de orientação à Universidade 
responsável por sua implementação, com conteúdo que abranja tanto o tema da desigualdade quanto da 
diversidade e que reflita a visão de ambiente escolar que está posta nas diretrizes. A SECAD julga 
necessária a provisão de recursos informacionais de cunho teórico-metodológico tanto para a divulgação 
de temas abordados na Pesquisa Nacional Diversidade na Escola e de seus resultados junto aos sistemas 
de ensino como um todo quanto para que a Universidade responsável possa apropriar-se dos 
desdobramentos teóricos sugeridos pela pesquisa que poderão ser utilizados no curso Diversidade no 
Ambiente Escolar. Espera-se que estes subsídios sejam gerados por meio da consultoria de que trata este 
TOR. 
 
5. Atividades que deverão ser executadas: 
 
Atividades e Produto 1:  
  
Atividades: 
a) Revisar literatura sobre o tema “desigualdade e diversidade nas escolas”, analisando-a em comparação 
com os resultados advindos da Pesquisa Nacional Diversidade nas Escolas, promovida pela 
SECAD/MEC;  
b) Elaborar proposta material didático, na forma de cartilha , a partir tanto da revisão de literatura prevista 
no item “a” quanto dos resultados da Pesquisa Nacional Diversidade nas Escolas; ; 
c) Subsidiar a SECAD na elaboração de recomendações para aperfeiçoamento das diretrizes do curso 
Diversidade no Ambiente Escolar com base nos resultados da revisão de literatura. 
  
  
 
Produto 1: Documento técnico, contendo o resultado da revisão da literatura sobre o tema “desigualdade 
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e diversidade nas escolas”, além da proposta de material didático direcionado às escolas.  
 
Atividades e Produto 2:  

a)  Propor  materiais teórico-metodológicos de orientação à implementação de um curso de formação 
continuada sobre a diversidade no ambiente escolar, direcionado ao conjunto da comunidade 
escolar (diretores, professores, funcionários e alunos); 

b)   Propor materiais didáticos para serem utilizados pelos cursistas do curso Diversidade no Ambiente 
Escolar e, quando necessário, capacitação dos cursistas no uso destes materiais e acompanhamento 
de sua utilização; 

  
Produto 2: Documento técnico contendo a proposta de materiais de orientação e subsídio à 
implementação do curso Diversidade no Ambiente Escolar. 
 
 
 
6. Produtos ou resultados previstos/ remuneração:  

 
 

 
PRODUTOS DATA DE 

ENTREGA  

VALOR 
(EM R$) POR 
PRODUTO 

. Produto 1: Documento técnico, contendo o 
resultado da revisão da literatura sobre o tema 
“desigualdade e diversidade nas escolas”, além da 
proposta de material didático direcionado às 
escolas.  
 
 

2 meses após 
assinatura do 
contrato 

R$18.000,00 

Produto 2: Documento técnico contendo a proposta 
de materiais de orientação e de subsídio à 
implementação do curso Diversidade no Ambiente 
Escolar. 
 

 

4 meses após 
assinatura do 
contrato 

R$22.000,00 

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

 
� Diplomas de Graduação, Mestrado stricto-sensu, devidamente reconhecidos pelo MEC, nos 

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

 



 4

b. Exigências específicas 
 

b.1. Experiência 
•Experiência profissional de 4 (quatro) anos em avaliação de programas sociais; 
• Desejável conhecimento específico sobre os temas preconceito e discriminação, a ser 
aferido durante a 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: 
 

Brasília - DF  

 
9. Número de vagas:  1(uma) vaga 
 
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, 27 de maio de 2010 
 

Marcos Maia Antunes 
  Coordenador-Geral de Monitoramento 
 

 
De acordo, 
 
   
Daniel de Aquino Ximenes 
 Diretor - DEAVE 
 
                       


