
 

Organização dos Estados Ibero-americanos  
Para a Educação, a Ciência e a Cultura 

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 

Políticas Públicas 

Consultor de Cadastro de Museus  

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 desenvolver instrumentos gerenciais e técnico-operacionais para o 

recém criado instituto. 

Um dos principais eixos programáticos do projeto prevê desenvolver e aplicar, de 

forma experimental, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e 

comunicação para sistematizar os procedimentos de gerenciamento e planejamento do 

IBRAM e dos museus brasileiros. 

O Cadastro Nacional de Museus é um instrumento tecnológico de informação que 

facilita a aplicação de modelos científicos de gestão e subsidia a formulação de políticas 

públicas baseada em dados empíricos. 

Neste sentido, faz-se necessária a contratação de consultoria para sistematizar 

dados e informações do “Cadastro Nacional de Museus”, por meio de estudos e propostas 

inerentes aos processos necessários para o desenvolvimento dos instrumentos gerenciais 

e técnicos operacionais, transformando-os em relatórios que auxiliem na formulação de 

políticas públicas para o universo museal. 

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. 
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2.2 Resultados 

� 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 2.1.1. Realizar estudos sobre conceitos e metodologias relacionados a 

modelos de gestão existentes. 

 

 

3. Finalidade da contratação 

 

Seleção e contratação de consultoria especializada, na modalidade produto, para analisar 

as informações colhidas pelos sistemas de informação do IBRAM e dos dados do 

Cadastro Nacional de Museus e elaborar textos científicos baseados nos dados de  

pesquisas quantitativas e qualitativas visando contribuir com a produção do livro “Museus 

em Números: panorama estatístico do campo museal brasileiro”. 

 

 

4. Requisitos mínimos de qualificação 

4.1 Formação 

� Curso superior em Ciências Sociais Aplicadas ou Ciências Humanas;  

4.2 Qualificações específicas desejáveis 

� Conhecimento para coleta e análise – quantitativa e qualitativa – de dados em 

ciências sociais; 

� Experiência profissional de dois anos no desenvolvimento de atividades de 

criação ou manipulação de bancos de dados; e no desenvolvimento de 

atividades direcionadas ao monitoramento, avaliação e implementação de 

políticas públicas, principalmente na área de educação, desenvolvimento ou 

diversidade sociocultural; ou domínio comprovado, no uso de pacotes 

estatísticos como o SPSS (pacote estatístico para ciências sociais. 

� Histórico de publicações técnico-científicas, individuais ou em parceria.  
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5. Atividades a serem executadas 

5.1. Coletar e sistematizar dados estatísticos museais oficiais dos 20 países com 

maior número de museus; 

5.2. Elaborar relatórios contendo análises quantitativas e qualitativas dos dados e 

gráficos estatísticos de âmbito nacional disponibilizados pelo Cadastro 

Nacional de Museus; 

5.3. Elaborar para cada Unidade da Federação sistematização de informações 

coletadas, organização e armazenamento de dados de pesquisas 

desenvolvidas sobre museus; 

5.4. Contribuir com a produção do livro “Museus em Números: panorama estatístico 

do campo museal brasileiro”; 

5.5. Levantar possibilidades de pesquisa no âmbito dos museus do IBRAM, cujos 

resultados incrementem a qualidade da expografia desses museus e/ou 

subsidiem a formulação e implementação de políticas públicas museais e a 

gestão dos museus; 

5.6. Levantar práticas de sucesso na formulação e implantação de instrumentos 

tecnológicos de apoio ao planejamento, avaliação e análise de informações, 

para adaptação e utilização pela CGSIM/IBRAM; 

5.7. Desenvolver estudos para definição e implantação dos processos operacionais 

referentes à organização, armazenamento e tratamentos dos dados e 

informações coletados; 

6. Produtos previstos 
     

6.1. Sistematização de dados dos 20 países com maior número de museus em 

relação ao número de habitantes, preferencialmente em formato de banco de 

dados, contendo informações referentes à quantidade e diversidade de 

museus, o número de visitantes e suas características, orçamento total, e 

número de trabalhadores em museus e suas características; 
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6.2. Relatório contendo análises quantitativas e qualitativas dos gráficos estatísticos 

e dos dados agregados nacionais disponibilizados pelo Cadastro Nacional de 

Museus; 

6.3. Relatório contendo análises quantitativas e qualitativas dos gráficos estatísticos 

e dos dados museais de cada Unidade da Federação da região Centro-Oeste, 

Norte e Nordeste;Relatório contendo análises quantitativas e qualitativas dos 

gráficos estatísticos e dos dados museais de cada Unidade da Federação da 

região Sul e Sudeste;  

6.4. Relatório final contendo a apresentação da criação dos processos operacionais 

referentes à organização, armazenamento e tratamentos dos dados e 

informações coletados. 

 

7. Modalidade de contratação 

Contratação temporária por produto. O contrato terá vigência de seis meses 

observando-se, para o desembolso financeiro, a cronologia indicada no cronograma de 

atividades contido neste Termo de Referência. 

O cronograma de atividades poderá ser ajustado à dinâmica de desenvolvimento 

do trabalho, mediante decisão conjunta entre o contratado e a unidade responsável pelo 

acompanhamento das atividades. 

8. Vigência do contrato 

� Início: julho de 2010 

� Fim: dezembro de 2010 

� Vigência total em meses: seis meses 

9. Nº de vagas 

� Uma vaga 

10. Valor do contrato 

� O custo total dos serviços de consultoria será de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil 

reais). 
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11. Fonte de recursos 

Os recursos para contratação da consultoria sairão do Projeto de Cooperação 

Técnica entre a OEI e o IBRAM. 

12. Cronograma de atividades 

Descrição do Produto Data Prevista Valor 
Produto 1: Relatório contendo sistematização de 
dados dos 20 países com maior número de museus 
em relação ao número de habitantes, informando 
quantidade e diversidade de museus, o número de 
visitantes e suas características, orçamento total, e 
número de trabalhadores em museus e suas 
características, preferencialmente em formato de 
banco de dados; e análises quantitativas e qualitativas 
dos dados e gráficos estatísticos de âmbito nacional 
disponibilizados pelo Cadastro Nacional de Museus 

05/08/2010 R$ 11.000,00 

Produto 2: Relatório contendo análises quantitativas e 
qualitativas dos gráficos estatísticos e dos dados 
museais de cada Unidade da Federação da região 
Centro-Oeste, Norte e Nordeste; 

30/08/2010 R$ 7.000,00 

Produto 3: Relatório contendo análises quantitativas e 
qualitativas dos gráficos estatísticos e dos dados 
museais de cada Unidade da Federação da região Sul 
e Sudeste 

08/10/2010 R$ 7.000,00 

Produto 4: Relatório final contendo a apresentação da 
criação dos processos operacionais referentes à 
organização, armazenamento e tratamentos dos 
dados e informações coletados. 

15/12/2010 R$ 11.000,00 

 

Brasília, 23 de junho de 2010 

 

Rose Moreira de Miranda 

Coordenadora Geral de Sistemas de Informação Museal  

 

Autorizo,  

 

Jane Carla Lopes Mendonça 

Coordenadora do Projeto OEI/BRA/09/005 


