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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

 

 

Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Básica 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. REFERÊNCIA 

Projeto OEI/BRA 09/001 – Fortalecimento Institucional das Secretarias Municipais 

de Educação na Formulação e Implementação da Política Municipal de Educação 

Infantil.  

 

2. ENQUADRAMENTO  

Objetivo Específico 2: Atualizar, aperfeiçoar e especializar professores, dirigentes 

e técnicos da rede municipal de educação, a partir das melhores práticas e das 

especificidades da educação infantil nos municípios.  

Resultado: 2.1. – Programa de formação continuada de professores e material 

instrucional de apoio formulados e disponibilizados aos docentes da educação 

infantil. 

Atividade 2.1.4. - Propor adequações do material do Proinfantil às características 

de programa de formação continuada dos professores da educação infantil. 

 

3. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

Contratação de Consultoria Técnica Especializada, modalidade produto, para 

análise das ações de implementação e de execução do Curso de Especialização 

em Educação Infantil, parte da Política Nacional de Formação de Professores da 

Educação Infantil. 
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4. JUSTIFICATIVA 

A Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, por meio da 

Diretoria de Políticas, materiais didáticos e de tecnologias para a educação 

básica, e da Coordenação Geral de Formação de Professores tem como objetivo 

central fomentar a Política Nacional de Formação de Professores da Educação 

Básica, em seus diferentes níveis: médio, fundamental, infantil (creches e pré-

escolas).  

Nesse cenário, a definição da Política de Formação de Professores para 

Educação Infantil apresenta-se como uma demanda urgente. Portanto, ações e 

definições de políticas se fazem necessárias para responder a essas demandas e 

garantir a formação com qualidade socialmente referenciada. 

Apesar de algumas iniciativas pontuais, ainda é grande o número de professores 

que atuam na educação infantil sem formação específica. O Curso de 

Especialização em Educação Infantil insere-se neste contexto e tem como 

objetivo formar em nível de especialização professores em exercício da educação 

infantil, que atuam em creches e pré-escolas da rede pública e da rede privada 

sem fins lucrativos (filantrópicas, comunitárias ou confessionais, conveniadas ou 

não) e que não possuem a formação específica na área. 

Para viabilizar a realização desse Curso de Especialização em Educação 

Infantil – Proinfantil (lato sensu), de acordo com a Política Nacional de 

Formação dos Profissionais do Magistério da Educação Básica, instituída 

pelo Decreto Nº 6.755, de janeiro de 2009, com a finalidade de organizar, 

em regime de colaboração entre União, estados, Distrito Federal e 

municípios a formação inicial e continuada desses profissionais, faz-se 

necessária a contratação de Consultor Técnico (CT), profissional que ficará 

responsável pela sistematização de dados voltados ao acompanhamento, 

monitoramento e avaliação do Curso de Especialização em Educação 

Infantil.  
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A primeira etapa da oferta está organizada com 17 IES. Na 2ª etapa da 

oferta, em 2011, outras IES estarão envolvidas e serão convidadas após a 

entrega dos relatórios destes consultores.  

 

4. IMPACTO PRETENDIDO 

Curso de Especialização em Educação Infantil (lato sensu) acompanhado, 

monitorado e avaliado com intervenções continuadas a partir dos dados coletados 

e disponibilizados em relatórios técnicos, com interferência direta na qualidade do 

processo formativo presencial. 

 

5. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Os dois consultores serão distribuídos por regiões, de acordo com o quadro 

abaixo: 

 

CONSULTOR REGIÃO 

Consultor 1 Nordeste e Sul 

Consultor 2 Sudeste, Centro Oeste e 
Norte 

 

 

PRODUTO 1:  

� Análise das condições de infra-estrutura e recursos humanos dos pólos de 

apoio presencial do Curso de Especialização em Educação Infantil nos 

estados das regiões indicadas. 

� Análise do perfil de professores atendidos pelo Curso de Especialização 

em Educação Infantil nos estados das regiões indicadas utilizando como 

fonte de consulta os dados da Plataforma Freire. 

� Documento Técnico “A” sobre as condições de infra-estrutura dos pólos de 

apoio presencial do Curso de Especialização em Educação Infantil nos 

estados das regiões indicadas na primeira oferta; a análise do perfil dos 
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professores atendidos pelo Curso de Especialização em Educação Infantil 

nos estados das regiões indicadas utilizando como fonte de consulta os 

dados da Plataforma Freire. 

 

PRODUTO 2: 

� Diagnóstico do contexto sócio-educacional, tendo como referência o índice 

de desenvolvimento da educação básica (IDEB) e outros índices de 

avaliação dos municípios que poderão ser atendidos pelo Curso de 

Especialização em Educação Infantil nos estados das regiões indicadas 

para a próxima oferta.  

� Documento Técnico “B” indicação dos critérios de escolha dos municípios e 

quantitativo de professores da Educação Infantil que poderão ser atendidos 

pelo Curso de Especialização em Educação Infantil nos estados das 

regiões indicadas para a segunda oferta observando o IDEB. 

 

PRODUTO 3: 

� Análise dos formulários de avaliação preenchidos por participantes do 

Curso de Especialização em Educação Infantil no primeiro semestre de 

2010 nos estados das regiões indicadas. 

� Análise de relatórios enviados no primeiro semestre pelas Instituições de 

Ensino Superior – IES e outros técnicos envolvidos na implementação do 

Curso de Especialização em Educação Infantil. 

� Análise dos resultados referentes a aprovação, reprovação e desistência 

do Curso de Especialização em Educação Infantil no primeiro semestre de 

2010 nos estados das regiões indicadas. 

� Documento Técnico “C” contendo: análise dos formulários e relatórios de 

todas as situações relatadas no primeiro semestre pelas Instituições de 

Ensino Superior – IES e outros técnicos envolvidos na implementação do 

Curso de Especialização em Educação Infantil nos estados das regiões 

indicadas e projeções para o curso em 2011. 
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PRODUTO 4: 

� Diagnóstico do perfil de professores pesquisadores do Curso de 

Especialização em Educação Infantil nos estados das regiões indicadas, 

utilizando como fonte de consulta os dados disponibilizados pelas IES. 

� Diagnóstico através de formulários de avaliação preenchidos pelo Curso de 

Especialização em Educação Infantil relativo às formações realizadas no 

primeiro semestre de 2010 nos estados das regiões indicadas e 

questionário de aceitação do curso pelos cursistas. 

� Documento Técnico “D” contendo análise do perfil de professores 

pesquisadores do Curso de Especialização em Educação Infantil nos 

estados das regiões indicadas, utilizando como fonte de consulta os dados 

disponibilizados pelas IES; análise dos formulários de avaliação 

preenchidos pelo Curso de Especialização em Educação Infantil relativo às 

formações realizadas no primeiro semestre de 2010 nos estados das 

regiões indicadas e conclusões sobre a aceitação do curso pelos cursistas. 

 

PRODUTO 5: 

� Diagnóstico dos eventos de avaliação de Formação do Curso de 

Especialização em Educação Infantil realizados nos estados das regiões 

indicadas no primeiro semestre de 2010. 

� Diagnóstico dos resultados referentes a aprovação, reprovação e 

desistência do Curso de Especialização em Educação Infantil no segundo 

semestre de 2010 nos estados das regiões indicadas. 

� Diagnóstico através de formulários de avaliação preenchidos pelos 

participantes do Curso de Especialização em Educação Infantil no segundo 

semestre de 2010. 

� Documento Técnico “E” contendo a análise dos relatórios enviados no 

segundo semestre pelas IES do Curso de Especialização em Educação 

Infantil e outros documentos técnicos envolvidos na implementação do 

Curso nos estados das regiões indicadas. 
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6. CABERÁ A SEB/MEC 

a. Acompanhar as atividades do consultor contratado. 

b. Analisar e aprovar os produtos especificados no presente TOR. 

 

 

7. CABERÁ AO CONSULTOR CONTRATADO 

a. Desenvolver os estudos e elaborar os documentos previstos neste Termo, 

segundo as especificações que constam deste TOR. 

b. Cumprir todas as atividades a ele designadas no presente Termo. 

c. Entregar os produtos no prazo estipulado no presente Termo. 

d. Revisar e reapresentar os produtos previstos neste Termo, caso o 

contratante não aprove as primeiras versões apresentadas. 

e. Arcar com todas as despesas necessárias ao desenvolvimento das 

atividades a ele designadas no presente Termo, exceto passagens e 

diárias. 

 

8.  QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

1. Formação Acadêmica: formação em nível superior, no curso de Pedagogia 

2. Experiência Profissional: uma experiência de no mínimo dois anos na área de 

educação em gestão de projetos e uma experiência de um ano na formação 

de professores da educação infantil. 

 

9. REMUNERAÇÃO 

Para a realização dos produtos estão previstas viagens, sendo necessárias 

passagens e diárias, custeadas pelo referido projeto. 

R$ 56.000,00 (cinqüenta e seis mil reais) pelo total de produtos entregues, com os 

pagamentos distribuídos em 05 (cinco) parcelas. 
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10. LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

Os produtos devem ser entregues no Ministério da Educação/Secretaria de 

Educação Básica, Esplanada dos Ministérios, Bloco L, Ed. Sede, 5º andar, sala 

513, CEP: 70.047-900, Brasília/DF. 

 

11. MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO 

Por produto. 

 

12. NÚMERO DE VAGAS 

Serão contratados 02 (dois) consultores. 

 

13. LOCALIDADE DE TRABALHO 

Brasília - DF 

 

14. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

Os interessados deverão apresentar, em envelope lacrado, identificado com o 

número do Edital, contendo Curriculum Vitae comprovado que deverá ser 

encaminhado para o endereço que consta do Edital de Recrutamento. 

 

15. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E PRAZOS 

O pagamento será efetuado após a entrega dos produtos, segundo as 

especificações técnicas do presente termo, condicionado à aprovação pela área 

técnica requisitante dos serviços. 

Os pagamentos serão efetuados em 05 (cinco) parcelas, pelo Projeto 

OEI/BRA/09/001, conforme quadro a seguir: 

 

PRODUTO DATA DE 
ENTREGA VALOR 

Documento Técnico “A”: Documento Técnico sobre as 

condições de infra-estrutura dos pólos de apoio presencial do 

Curso de Especialização em Educação Infantil nos estados 

das regiões indicadas na primeira oferta; a análise do perfil 

10/07/2010 8.000,00 
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PRODUTO DATA DE 
ENTREGA 

VALOR 

dos professores atendidos pelo Curso de Especialização em 

Educação Infantil nos estados das regiões indicadas utilizando 

como fonte de consulta os dados da Plataforma Freire.  

Documento Técnico “B”: Documento Técnico “B” indicação 

dos critérios de escolha dos municípios e quantitativo de 

professores da Educação Infantil que poderão ser atendidos 

pelo Curso de Especialização em Educação Infantil nos 

estados das regiões indicadas para a segunda oferta 

observando o IDEB. 

20/08/2010 7.500,00 

Documento Técnico “C”: análise dos formulários e relatórios 

de todas as situações relatadas no primeiro semestre pelas 

Instituições de Ensino Superior – IES e outros técnicos 

envolvidos na implementação do Curso de Especialização em 

Educação Infantil nos estados das regiões indicadas e 

projeções para o curso em 2011.  

30/09/2010 16.000,00 

Documento Técnico “D”: Documento Técnico “D” contendo 

análise do perfil de professores pesquisadores do Curso de 

Especialização em Educação Infantil nos estados das regiões 

indicadas, utilizando como fonte de consulta os dados 

disponibilizados pelas IES; análise dos formulários de 

avaliação preenchidos pelo Curso de Especialização em 

Educação Infantil relativo às formações realizadas no primeiro 

semestre de 2010 nos estados das regiões indicadas e 

conclusões sobre a aceitação do curso pelos cursistas. 

25/10/2010 9.500,00 

Documento Técnico “E”: Documento Técnico “E” contendo a 

análise dos relatórios enviados no segundo semestre pelas 

IES do Curso de Especialização em Educação Infantil e outros 

documentos técnicos envolvidos na implementação do Curso 

nos estados das regiões indicadas. 

10/12/2010 15.000,00 
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17. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

Os trabalhos deverão ser desenvolvidos de forma a apresentar resultados, aqui 

denominados Produtos, no período de 10 de junho até 30 de dezembro de 2010, a 

partir da assinatura do contrato.  

 

18. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A formação e a experiência, geral e específica, conforme as exigências do Termo 

de Referência. 

 

Brasília, 07 de abril de 2010. 

 

Aprovo o presente termo de referência, 
 
 
 

HELENA COSTA LOPES DE FREITAS 
Coordenação Geral de Formação de Professores 

 
De acordo, 
 
 
 

MARCELO SOARES PEREIRA DA SILVA 
Diretoria de Políticas de Formação, Materiais Didáticos e de Tecnologias para a 

Educação Básica 
 
Aprovado, 
 
 

MARIA DO PILAR LACERDA ALMEIDA E SILVA 
Secretaria de Educação Básica 


