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TERMO DE REFERÊNCIA DE CONSULTORES POR PRODUTOS 

OEI/BRA/09/005 – “Desenvolvimento da Gestão Estratégica do Ibram e dos Museus 
Brasileiros para o Fortalecimento Institucional na Formulação e Implantação de Politicas 

Publicas” 

 

Consultor em Biblioteconomia 

1. Justificativa 

O Instituto Brasileiro de Museus – Ibram, em parceria com a OEI, implementa o Projeto 
“Desenvolvimento da Gestão Estratégica do Ibram e dos Museus Brasileiros para o 
Fortalecimento Institucional na Formulação e Implantação de Políticas Públicas”, que 
tem como objetivo ampliar a capacidade institucional do Ibram e dos museus brasileiros 
para a modernização dos processos de formulação e implantação de políticas públicas. 

Um dos principais eixos programáticos do projeto prevê a organização de modelos de 
gestão estratégica aplicáveis ao planejamento e ao gerenciamento do Ibram e dos 
museus brasileiros. Neste contexto a implantação de um Centro de Documentação e 
Informação – CDI é de fundamental importância na medida em que definirá uma guarda 
permanente para todas as fontes bibliográficas produzidas pelos museus brasileiros e a 
aquisição de novas fontes bibliográficas visando à complementação de informações 
sobre o campo museal. 

Sendo assim, será necessária a contratação de consultoria para o planejamento das ações 
indispensáveis à implantação do Centro de Documentação e Informação do Ibram. 
 

2. Enquadramento no PRODOC: 

2.1. Objetivos 

Objetivo Geral: Ampliar a capacidade institucional do IBRAM e dos museus 
brasileiros para a modernização dos processos de formulação e implantação de políticas 
públicas. 

Objetivo Específico 2 – Organizar modelos de gestão estratégica aplicáveis ao 
planejamento e ao gerenciamento do Ibram e dos museus brasileiros. 

 

2.2. Resultados 
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Resultado 2.1: Modelos de gestão formulados e testados para a consolidação dos 
processos de planejamento e gerenciamento do Ibram e dos museus brasileiros. 

Atividade 2.1.2: Formular modelos de gestão para aplicação no planejamento e 
gerenciamento do Ibram dos museus brasileiros.  

 

 

3.Finalidade da contratação 

Contratação de um consultor em Biblioteconomia para elaborar normas e procedimentos 
para implantação e funcionamento do Centro de Documentação e Informação do Ibram. 

 

4. Requisitos mínimos de qualificação 

Curso superior em biblioteconomia com pós-graduação strictu sensu na área de 
documentação e informação e experiência mínima de 05 (cinco) anos, comprovada, em 
atividades relacionadas às práticas biblioteconômicas. 

 

5. Remuneração e modalidade de contratação 

Contratação temporária e remuneração feita mediante realização dos produtos previstos 
no plano de trabalho do profissional contratado. 

6. Produtos esperados  

 

6.1 Criação de documento preliminar com a definição da Política de Desenvolvimento 
de Coleções (seleção, aquisição, desbastamento e avaliação de coleções). No 
documento deverá ainda ser definida a Norma Operacional de Aquisição e a proposta 
de criação da Comissão Permanente de Seleção de Publicações. 

6.2 Elaboração de projeto para Criação da Biblioteca Virtual e do projeto para 
implantação de Repositório Institucional Digital (RID) – seleção, organização e 
recuperação da memória técnica e institucional digital do IBRAM. O RID é um 
conjunto de serviços que tem como missão preservar o patrimônio bibliográfico digital 
como herança do conhecimento.  

6.3 Elaboração do Regimento Interno do CDI, do Regulamento da Biblioteca e 
proposta de criação da Biblioteca Depositária, composto de normas e rotinas de 
funcionamento do Centro de Documentação e Informação do Ibram. 
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6.4  Elaboração de norma de padronização das publicações produzidas e/ou editadas 
pelo Instituto. Normalização e editoração de publicações oficiais conforme manual da 
Casa Civil/PR:  “Publicações Oficiais Brasileiras : guia para editoração”. Elaboração de 
Formulário de Solicitação de Ficha Catalográfica e solicitação de ISBN e ISSN. 

6.5 Proposta de criação da Rede de Bibliotecas do IBRAM  - Aperfeiçoamento da 
gestão da informação institucional e da difusão do conhecimento estabelecendo, 
padrões, metodologias e tecnologias comuns de controle bibliográfico visando à 
conformação da memória técnica do IBRAM e a democratização do acesso à 
informação. Rede composta por 28 bibliotecas com a finalidade de prestar apoio técnico 
e assessoramento na formulação de políticas, procedimentos e operações técnicas 
referentes à produção, administração, organização, automação, disseminação, 
preservação e guarda dos acervos das bibliotecas. 

6.6 Elaboração de projeto para implantação de Serviço de Disseminação Seletiva da 
Informação (DSI). É um serviço personalizado que direciona, ao usuário, informações 
selecionadas correntes de acordo com seu perfil de interesse. 

7. Cronograma e quadro de produtos 

Descrição do Produto 
Data 
Prevista 

Valor 

Produto 1: Relatório contendo a versão preliminar 
da Política de Desenvolvimento de Coleções 
(seleção, aquisição, desbastamento e avaliação de 
coleções). Definição de  procedimentos e outros 
documentos que legitimem o Desenvolvimento 
das Coleções do CDI do IBRAM.   Elaboração da 
portaria de criação da Comissão Permanente de 
Seleção de Publicações a serem incorporadas ao 
acervo do Centro de Documentação e Informação 
e elaboração da versão preliminar de Norma 
Operacional de Aquisição, realizado após a 
seleção das publicações pela Comissão de 
Seleção.  10/08/2010   R$ 7.000,00 

Produto 2: Relatório contendo a versão preliminar 
do projeto de Criação da Biblioteca Virtual e do 
Repositório Institucional Digital – seleção, 
organização e recuperação da memória técnica e 

10/10/2010  R$ 11.000,00 
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institucional digital do IBRAM. 

Produto 3: Relatório contendo versão preliminar 
do Regimento Interno do CDI, do 
Regulamento da Biblioteca e do documento de 
criação da Biblioteca Depositária - Setor 
responsável pelo depósito legal de todas as 
publicações oficiais de autoria, co-autoria, em 
colaboração, editada ou produzidas pelas 
unidades museológicas do IBRAM. 01/12/2010 R$ 7.000,00 

Produto 4: Relatório contendo versão final  das 
normas de padronização para as  publicações 
produzidas e/ou editadas pelo IBRAM contendo a 
normalização e editoração de publicações 
oficiais. Elaboração dos Formulários de 
Solicitação de Ficha Catalográfica, ISBN e ISSN. 16/01/2010  R$ 7.000,00 

Produto 5: Relatório contendo documento de 
criação e rol de competências da Rede de 
Bibliotecas do IBRAM.   25/02/2011 R$ 10.000,00 

Produto 6: Relatório contendo versão final do 
projeto de implantação do serviço de 
Disseminação Seletiva da Informação (DSI) e 
controle bibliográfico. 25/03/2011 R$ 6.000,00 

 

8. Vigência do contrato:  
• Início: agosto de 2010 

• Fim: março de 2011 

• Vigência total em meses: 8 meses 
 
9.  Nº de vagas:  

• 1 vaga 
 

10. Valor do contrato:  

• O custo total dos serviços de consultoria será de R$ 48.000,00 (quarenta e 
oito mil reais)  
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Brasília, 24 de junho de 2010. 
 
 
 

Cristine Coutinho Marcial 
Coordenadora do Centro de Documentação e Informação do IBRAM 

 
 

Autorizo, 
 
 

Jane Carla Lopes Mendonça 
Coordenadora do projeto OEI/BRA/09/005 


