
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 
TERMO DE REFERÊNCIA – 033/2010 

 
1 – NÚMERO E TÍTULO DO PROJETO 
 

Projeto OEI/BRA/10/002 - Atualização dos Processos de Gestão e Avaliação 

de Políticas e Programas de Educação Superior no Brasil. 

 

2 – OBJETO 
Consultoria especializada em legislação e processos administrativos na área 

de direito da regulação, para realizar estudo analítico dos processos de 

supervisão da educação superior, no sentido de fornecer à SESu subsídios 

para uma avaliação detalhada do processo de consolidação e aperfeiçoamento 

do marco regulatório da educação superior, no que se refere às atividades de 

supervisão para indução de qualidade e para controle da regularidade de 

cursos e instituições da educação superior. 

 
3 – JUSTIFICATIVA 
Em 2011 deverá ser aprovado pelo Congresso Nacional o Plano Nacional de 

Educação – PNE. O PNE é um plano decenal, de iniciativa do Ministério da 

Educação, que deve conter diretrizes, metas e indicadores da Educação do 

país.  

 A elaboração do PNE será baseada nas diretrizes aprovadas na 

Conferência Nacional de Educação realizada no primeiro semestre de 2010, 

cabendo à Secretaria de Educação Superior - SESu, unidade do Ministério da 

Educação –MEC, moldar tais diretrizes às necessidades identificadas pelo 

Ministério, propondo metas e indicadores para os próximos dez anos. 

 A SESu tem por missão planejar, orientar, coordenar e supervisionar o 

processo de formulação e implementação da política nacional de educação 

superior, facilitando assim o acesso da sociedade às ações, políticas e 

programas da educação superior. Por esta razão, cabe à SESu preparar os 

subsídios necessários referentes à Educação Superior. 

 No contexto do PNE, a educação superior baliza-se nos princípios 

complementares de expansão da oferta de vagas, garantia de qualidade, 

promoção da inclusão social pela educação, desenvolvimento econômico e 

social, fazendo do ensino superior elemento-chave da formação da Nação. 



 A avaliação de qualidade de cursos e Instituições de Educação Superior 

é um mandamento constitucional, decorrente dos arts. 206, inciso VII; 209, 

inciso II; 211, § 1º; e 214, III da Constituição Federal. Em relação ao ensino 

superior, a avaliação de qualidade está especificamente prevista no art. 46 da 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB), e nas disposições contidas na Lei nº 10.861, de 14 de abril 

de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES. 

 Segundo o art. 1º, § 1º da Lei nº 10.861/2004, o SINAES tem por 

finalidade a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da 

expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e 

efetividade acadêmica e social e o aprofundamento dos compromissos e 

responsabilidades sociais das Instituições de Educação Superior. Além disso, 

ao promover a avaliação de instituições, de cursos e de desempenho de 

estudantes, o SINAES deverá, segundo ao art. 2º, inciso II, daquela Lei, 

assegurar avaliação institucional, interna e externa, contemplando a análise 

global e integrada das dimensões, estruturas, relações, compromisso social, 

atividades, finalidades e responsabilidades sociais das Instituições de 

Educação Superior e de seus cursos. 

 Mais importante, porém, é a determinação da Lei nº 10.861/2004, 

contida em seu art. 2º, de que os resultados de avaliações do SINAES 

constituirão referencial básico dos processos de regulação e supervisão da 

educação superior, incluindo os processos de credenciamento e 

recredenciamento de IES, bem como os de autorização, reconhecimento e 

renovação de reconhecimento de seus cursos. Daí porque o art. 10 da Lei nº 

10.861/2004, em consonância com o art. 46, § 1º da LDB, prevê a adoção de 

protocolo de compromisso entre IES e Ministério da Educação, com o objetivo 

de superar deficiências verificadas pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais (INEP) em processos de avaliação com resultados 

insatisfatórios. 

 Segundo o art. 46, § 1º da LDB: “Após um prazo para saneamento de 

deficiências eventualmente identificadas pela avaliação a que se refere este 

artigo, haverá reavaliação, que poderá resultar, conforme o caso, em 

desativação de cursos e habilitações, em intervenção na instituição, em 

suspensão temporária de prerrogativas de autonomia, ou em 

descredenciamento”. Daí porque, seja em sede de regulação, seja em sede de 



supervisão, a avaliação e a reavaliação das condições de oferta de educação 

superior ensejam, necessariamente, um juízo e uma decisão do Poder Público 

sobre a existência e a continuidade de um curso ou uma Instituição, 

vinculando, dessa forma, a expansão da oferta à garantia de qualidade, 

conforme os dispositivos constitucionais já citados. 

 Para fins de supervisão, essa mesma previsão está expressa nos arts. 

47 e 48 do Decreto nº 5.773/2006, que permite à SESu a concessão de prazo 

para saneamento de deficiências verificadas em processo de apuração de 

deficiências, levado a cabo nos termos do Capítulo III daquele Decreto. De 

acordo com o citado art. 48, há a possibilidade, ainda, de determinação de 

medida cautelar administrativa de suspensão de novos ingressos de alunos no 

curso ou na instituição sob supervisão, visando preservar o interesse dos 

estudantes em uma educação de qualidade e oferecida de acordo com as 

normas de regulação da educação superior. 

 No mesmo sentido, dispõe o art. 50 do Decreto nº 5.773/2006 que, não 

saneadas as deficiências identificadas em processo de supervisão, ou admitida 

de imediato a representação ou denúncia de irregularidades, será instaurado 

processo administrativo para aplicação de penalidades que, de acordo com o 

art. 46 da LDB e o art. 52 do mesmo Decreto, incluem desativação de cursos e 

habilitações; intervenção; suspensão temporária de prerrogativas de 

autonomia; e descredenciamento. 

 Assim, com o objetivo subsidiar a elaboração de propostas integrantes 

do próximo PNE, principalmente no que toca à expansão da oferta e à garantia 

de qualidade da educação superior é que se propõe a contratação de 

consultoria especializada para realização de estudos, pesquisas e análises que 

possibilitem uma avaliação detalhada das ações de supervisão da SESu, 

voltadas para a indução de qualidade e o controle da regularidade de cursos e 

instituições de educação superior. Nesse aspecto, o acúmulo de 

conhecimentos teóricos e experiência prática em outras áreas de atividades de 

interesse público reguladas pelo Estado pode ser de grande valia para a 

melhoria das ações da SESu na regulação e na supervisão da educação 

superior. Assim, propõe-se a contratação de consultor cujos conhecimentos 

acumulados na área de direito da regulação sejam transferidos para a 

avaliação das políticas de regulação e de supervisão da educação superior. 



 Essa ação reflete os esforços da Secretaria na valorização do ensino 

superior de qualidade e na defesa da educação como bem público e, portanto, 

direito de todos os brasileiros. 

4– VINCULAÇÃO COM O PROJETO: 
 
Objetivo Específico 2 – Atualizar e conceber metodologias, procedimentos e 

processos de trabalho ajustáveis às novas concepções de gestão da 
educação superior, pesquisa e extensão universitária e financiamento 
estudantil. 

 
 
Resultado 2.1. Processos de trabalho e práticas administrativas atualizadas 

para aplicação no planejamento e avaliação dos sistemas de supervisão, 
regulação, orçamento e de financiamento estudantil nas instituições de 
educação superior. 

 
Atividade 2.1.2. Analisar os resultados do diagnóstico institucional, 
relacionando e descrevendo as discrepâncias – gaps – de capacidades 
humanas, organizacionais e operacionais existentes na SESU/MEC. 

 
Atividade 2.1.3. Avaliar os processos de trabalho e as práticas administrativas 

com maiores restrições quanto à sua compatibilidade às novas 
concepções de gestão da educação superior. 

 
5 – ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES E PRODUTOS A SEREM 
REALIZADOS  
Atividade 1 –  

• Realizar estudo analítico da legislação educacional relativa à regulação, 

supervisão e avaliação de cursos e instituições de educação superior, 

especialmente no que se refere à disciplina dos processos 

administrativos específicos da área educacional, em comparação com a 

legislação de outros setores regulados pelo Estado (concorrência, 

serviços públicos, etc), e buscando subsídios analíticos na doutrina 

especializada. 

Produto 1 – Documento técnico “A” contendo a analise histórica e 

comparativa da legislação analisada. 

Atividade 2 –  

• Mapear os fluxos dos processos administrativos de supervisão de cursos 

e instituições de educação superior. 

• Identificar formas, procedimentos, etapas, encaminhamentos e decisões 

possíveis dos processos administrativos no âmbito da SESu. 



• Produto 2 – Documento técnico “B” contendo roteiro de instrução e 

condução de processos administrativos de supervisão de cursos e 

instituições de educação superior. 

Atividade 3 –  

• Realizar levantamento dos processos administrativos de supervisão da 

educação superior, instaurados e conduzidos pela SESu. 

• Mapear e sistematizar decisões administrativas da SESu no que se 

refere ao saneamento de deficiências de qualidade, à apuração de 

irregularidades e à aplicação de penalidades relativos a cursos e 

instituições de educação superior. 

• Elaborar uma tipologia das decisões sistematizadas na atividade 3.1., 

buscando uma relação entre deficiência identificada e decisão tomada, 

bem como entre irregularidade identificada e decisão tomada pela SESu 

Produto 3 – Documento técnico “B” contendo análise crítica dos processos 

analisados, e a apresentação de uma tipologia das decisões adotadas, dos 

fundamentos legais, e de sua relação com o tipo de deficiência ou 

irregularidade verificada em processos de supervisão. 

Atividade 4 –  

• Mapear e sistematizar as decisões contidas em pareceres do Conselho 

Nacional de Educação (CNE), emitidos em função de suas 

competências recursais no fluxo dos processos administrativos de 

supervisão de cursos e instituições de educação superior 

• Realizar estudo analítico das decisões do CNE sistematizadas, 

buscando uma comparação com as decisões analisadas e classificadas 

na Atividade 3. 

Produto 4 – Documento técnico “C” contendo análise comparativa dos 

padrões decisórios no âmbito da SESu e do CNE, no que se refere aos seus 

fundamentos legais, e à sua relação com o tipo de deficiência ou irregularidade 

verificada em processos de supervisão. 

Atividade 5 – 

• Mapear e sistematizar as decisões judiciais relativas a processos 

administrativos de supervisão de cursos e instituições de educação 

superior no âmbito da SESu.  

• Realizar analise crítica da fundamentação legal e dos dispositivos das 

decisões judiciais relativas a processos de supervisão conduzidos pela 



SESu,  de modo a comparar os dados com a da legislação educacional 

analisada e sistematizada no Produto 3, e com os padrões decisórios da 

SESu e do CNE identificados no Produto 4. 

Produto 5 – Documento Técnico “D” contendo análise comparativa das 

decisões judiciais relativas aos procedimentos de supervisão, das decisões da 

SESu e do CNE em processos administrativos de supervisão de cursos e 

instituições de educação superior, no que se refere aos seus fundamentos 

legais, e à sua relação com o tipo de deficiência ou irregularidade verificada em 

processos de supervisão. 

 
6 – PERFIL DO CONSULTOR (PESSOA FÍSICA) A SER CONTRATADO: 
 
6.1 – Qualificação profissional: 
Nível superior em Direito 
6.2 – Experiência necessária:  
Mínimo de 2 (dois) anos em direito regulatório e acompanhamento de 

processos administrativos, e mínimo de 1 (um) ano na administração pública. 

6.3 – Conhecimentos ou habilidades desejáveis:  

• Cursos de aprimoramento ou especialização em regulação. 

• Capacidade de interpretação e redação de instrumentos normativos. 

• Conhecimento de padrões de redação técnica oficial. 

• Conhecimento em informática. 

 
7 - RESPONSABILIDADE PELA SUPERVISÃO DA CONSULTORIA, 
CRITÉRIOS E FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS: 
As ações, os produtos e resultados serão supervisionados, analisados e 

avaliados pela Coordenação-Geral de Legislação e Normas da Educação 

Superior, que será responsável também pela aprovação ou não dos produtos 

da consultoria. Poderão ser feitos ajustes neste Termo de Referência no que 

tange ao cronograma de execução, desde que de comum acordo entre as 

partes e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

Os produtos deverão ser entregues nas datas previstas em 2 (duas) vias 

impressas, encadernadas, e em meio eletrônico. 

8 – VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
12 (doze) meses. 

 
9 - VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO:  
Valor total do contrato: R$ 114.000,00 (Cento e quatorze) 



Produto Valor (R$) Data de Entrega 

P1 17.000,00 40 dias após assinatura 

P2 16.000,00 120 dias após assinatura 

P3 14.500,00 200 dias após assinatura 

P4 13.500,00 280 dias após assinaatura 

P5 15.000,00 350 dias após assinatura 

 
10 – LOCALIDADE DE TRABALHO: 
A consultoria terá sede em Brasília – DF, com disponibilidade para viajar por 

todo o país. 

 
11 – NÚMERO DE VAGAS: 
01 (uma) vaga. 

 

12 – REGIME JURÍDICO:  
A execução dos trabalhos previstos neste TOR – Termo de Referência - não 

implica qualquer relação de emprego ou vínculo trabalhista, sendo, portanto, 

regido sem subordinação jurídica conforme prevê o § 9º do art. 4º do Decreto 

N.º 5.151/2004. 

Brasília,           de agosto de 2010. 

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO 

 

Frederico Normanha 
Coordenador Geral de Supervisão da Educação Superior  

APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

Maria Paula Dallari Bucci 

Secretária de Educação Superior 

 


