
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

TERMO DE REFERÊNCIA SESu/CGPG – 021/2010 

 

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 para realizar estudo analítico, no intuito de subsidiar a SESU no 
acompanhamento da execução orçamentária e financeira dos Hospitais Universitários Federais – 
HUs – em relação aos termos de pactuação de programas e metas celebrados no âmbito do 
Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais – REHUF. 
 
3 – JUSTIFICATIVA  

O REHUF tem como objetivo criar condições materiais e institucionais para que os 
hospitais universitários federais possam desempenhar plenamente suas funções em relação às 
dimensões de ensino, pesquisa e extensão e à dimensão da assistência à saúde.  

No campo do ensino, pesquisa e extensão, os hospitais universitários desempenham as 
funções de local de ensino-aprendizagem e treinamento em serviço, formação de pessoas, 
inovação tecnológica e desenvolvimento de novas abordagens que aproximem as áreas 
acadêmicas e de serviço no campo da saúde, tendo como objetivos específicos:  

• Atender às necessidades do ensino de graduação na área da saúde, em especial 
em relação à oferta de internato nos cursos de Medicina e estágios curriculares 
supervisionados para os demais cursos, conforme previsão nas diretrizes 
curriculares nacionais e no projeto pedagógico de cada curso. 

• Desenvolver programas de pós-graduação stricto sensu e lato sensu, voltados à 
formação de docentes e pesquisadores em saúde familiarizados com a ótica dos 
serviços de atenção especializada ofertados e a gestão em saúde;  

• Definir a oferta anual de vagas dos programas de residência médica, de modo a 
favorecer a formação de médicos especialistas nas áreas prioritárias para o SUS, 
segundo indicadores estabelecidos pelos Ministérios da Educação e da Saúde;  

• Implementar a residência multiprofissional nas áreas estratégicas para o SUS, 
estimulando o trabalho em equipe multiprofissional e contribuindo para a 
qualificação dos recursos humanos especializados, de forma a garantir 
assistência integral à saúde; e  

• Estimular o desenvolvimento de linhas de pesquisa de interesse do SUS, em 
conformidade com o perfil epidemiológico local e regional e as diretrizes 
nacionais para pesquisa em saúde, com foco na busca de novas tecnologias para 
o cuidado e a gestão em saúde.  

No campo da assistência à saúde, os hospitais universitários desempenham as funções 
de centros de referência de média e alta complexidade, para a rede pública de serviços de saúde, 
tendo como objetivos específicos:  



• Ofertar serviços de atenção de média e alta complexidade, observada a 
integralidade da atenção à saúde, com acesso regulado, mantendo as atividades 
integradas à rede de urgência e emergência;  

• Garantir oferta da totalidade da capacidade instalada ao SUS;  

• Avaliar novas tecnologias em saúde, com vistas a subsidiar sua incorporação ao 
SUS;  

• Desenvolver atividades de educação permanente para a rede de serviços do 
SUS, com vistas à qualificação de recursos humanos para o sistema; e  

• Desenvolver ações de telessaúde, utilizando as metodologias e ferramentas 
propostas pelos Ministérios da Saúde e da Educação.  

Para a realização desses objetivos, faz-se necessário, dentre outros, a existência de infra-
estrutura adequada. Para tanto, são previstas no âmbito do REHUF, obras nos 46 HUs Federais.  

Para maior celeridade e melhor controle do processo de execução das obras e, ainda, 
buscando garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos, é imperativo o estabelecimento de 
metodologia para monitoramento da sua execução. 
 

4 – VINCULAÇÃO COM O PROJETO:  
 
Objetivo Específico 1. Formular métodos, técnicas e indicadores para análise e diagnóstico das 

políticas, ações e programas de educação superior no Brasil voltados à expansão do 
acesso, à qualidade da educação, à inclusão e ao desenvolvimento regional sustentado 
assim como à distribuição regional equitativa de sua oferta. 

 
Resultado 1.1. Métodos e técnicas formulados e validados para aplicação na análise e no 

diagnóstico de ações, políticas e programas de educação superior. 
 
Atividades: 1.1.2. Formular métodos e técnicas de análise e diagnóstico de políticas, ações e 

programas. 
 
Atividades: 1.1.4. Aplicar, para validação, os indicadores, os métodos e as técnicas formulados. 

 
5 – ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES E PRODUTOS A SEREM REALIZADOS: 

 
5.1.1 – Atividade 1: Apoiar a SESU na análise dos projetos de revitalização dos hospitais 
universitários federais (HU), de forma a atender às regras da ANVISA e aos requerimentos de 
certame licitatório.  
 
5.1.2 – Atividade 2: Propor mudanças e adequações de forma a atender às regras da ANVISA e 
aos requerimentos de certame licitatório. 
 
5.1.3 – Produto 1: Documento Técnico “A” contendo o resultado da análise dos projetos à luz 
das regras da ANVISA e da legislação de licitação.  
 
5.2.1 – Atividade 1: Realizar levantamento de dados da compatibilidade entre os projetos dos 
Hospitais Universitários e as obras (ou sítio proposto para a obra) dos mesmos. 
 
5.2.2 – Atividade 2: Analisar de forma comparativa os resultados obtidos com os 
levantamentos in loco dos Hospitais Universitários. 
 
5.2.3 – Produto 2: Documento Técnico “B” contendo relatório com os levantamentos das 
obras dos 46 HUs, com análise minuciosa dos resultados obtidos. 
 
5.3.1 – Atividade 1: Realizar estudo analítico das condições existentes para execução das obras, 
com o objetivo de antecipar possíveis atrasos no cronograma previsto.  
 



5.3.2 – Atividade 2: Identificar as obras de maior criticidade e/ou custo, visando igualmente 
antecipar possíveis causas de atraso no cronograma previsto. 
 
5.3.3 – Produto 3: Documento Técnico “C” contendo o estudo avaliativo das condições para 
execução das obras de maior criticidade e/ou custo, relacionando as ações a serem realizadas 
para mitigar o risco de atraso de cronograma. 
 
5.4.1 – Atividade 1: Avaliar os projetos de revitalização e reestruturação dos HUs  de modo a 
cumprir os objetivos do REHUF.  
 
5.4.2 – Atividade 2: Propor mudanças e adequações de forma a atender às regras regionais e 
nacionais e ao atendimento do programa de arquitetura, da forma mais funcional possível. 
 
5.4.3 – Produto 4: Documento Técnico “D” contendo as modificações necessárias para os 
projetos de construção e reforma vistoriados, de acordo com as normas específicas de cada 
região, primando pelo mais funcional em arquitetura hospitalar. 
 
5.5.1 – Atividade 1: Elaborar metodologia para monitoramento de execução das obras em todo 
o decorrer de sua evolução e para direcionamento dos recursos com vistas ao acompanhamento 
tempestivo da obra e à oportuna alocação de recursos dos projetos dos Hospitais Universitários. 
 
5.5.2 – Atividade 2: Propor mudanças e adequações para o monitoramento com vistas à 
oportuna alocação de recursos dos projetos dos Hospitais Universitários utilizando como 
principal fonte de informações para elaboração de metodologia o ”módulo de obras” do Sistema 
Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC). 
 
 5.5.3 – Produto 5: Documento Técnico “E” contendo a proposta de metodologia para 
monitoramento dos projetos dos Hospitais Universitários, cuja execução dar-se-á no âmbito do 
SIMEC, que permita o acompanhamento tempestivo da obra e a oportuna alocação de recursos. 
 
6 – PERFIL DO CONSULTOR (PESSOA FÍSICA) A SER CONTRATADO: 
 
6.1 – Qualificação profissional: 
Profissional graduado em arquitetura ou engenharia civil. 
 
6.2 – Experiência necessária:  
Mínimo de 2 (dois anos) em elaboração e aprovação de projetos de obras. 

 
6.3 – Conhecimentos ou habilidades desejáveis:  
Conhecimento e uso em projetos da NBR 9050/04, RDC-50 da ANVISA e outras normas sobre 
construção e reforma de Hospitais Universitários. 
Experiência em planejamento físico-financeiro de obras. 
Experiência em fiscalização de obras in loco. 
Experiência em elaboração e aprovação de projetos de obras no âmbito do setor público. 
 
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 Planejamento e Gestão 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$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) 

 

Produto Data de entrega Valor (R$) 

Produto 1 40 dias R$ 18.500,00  

Produto 2 100 dias R$ 19.000,00  

Produto 3 180 dias R$ 21.500,00  

Produto 4 240 dias R$ 17.000,00  

Produto 5 360 dias R$ 20.000,00  

 
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, 13 de julho de 2010. 

 

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO 

 

 

 

Rogério Guimarães 
Coordenador-Geral de Planejamento e Gestão - Substituto 

 

 

APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

Maria Paula Dallari Bucci 

Secretária de Educação Superior 

 


