
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO E DIVERSIDADE 

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA 

- CONSULTOR POR PRODUTO - 

 

 

1. Número e Título do Projeto: BRA/06/005 - OEI - A EDUCAÇÃO COMO FATOR DE COESÃO 

SOCIAL 

 

2. Finalidade de Contratação: 

 

Contratação de consultoria especializada para desenvolvimento de estudos, ações e 

proposições, no sentido de instrumentalizar a SECAD para a plena execução do “Plano Nacional de 

Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana”.   

 

3. Vinculação com o PRODOC: 

  

Resultado: 

 

Resultado 1.2. Diagnósticos realizado,  com a identificação da demanda nacional por políticas 

educacionais, o levantamento e análise de boas práticas nacionais e internacionais nas áreas: a) 

Inclusão educacional da população do campo; b) Inclusão educacional das populações vulneráveis 

das grandes cidades; c) A educação profissional e tecnológica como fator de inclusão de jovens e 

adultos, d) Educação Ambiental, para a diversidade, a cidadania e os direitos humanos. 

 

Atividade 1.2.1. Revisão bibliográfica de estudos e pesquisas relacionados às áreas de: a) Inclusão 

educacional da população do campo; b) Inclusão educacional das populações vulneráveis das 

grandes cidades; c) A educação profissional e tecnológica como fator de inclusão de jovens e 

adultos; e d) Educação Ambiental  para a diversidade, a cidadania e os direitos humanos, com 

ênfase no levantamento e análise de boas práticas nacionais e internacionais. 

 

4. Justificativa: 

 



          O Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação para das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

brasileira e Africana é um documento consolidado em um trabalho executado pela Coordenação 

de Diversidade a partir de constatada a necessidade de maximizar os trabalhos de implementação 

das Leis 10639/03 e 11.645/08. A SECAD/MEC em parceria com Os Fóruns Permanentes de 

Educação e Diversidade Étnico-racial, Secretarias Municipais e Estaduais de Educação, os 

movimentos organizados da sociedade civil, Centros de Educação Federal Tecnológicos, ligados a 

SETEC/MEC gestores do Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial, ligados a 

SEPPIR/PR, Movimento Negro, Ministério Público, Sindicatos de Profissionais da Educação e 

Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, entre outros, realizou em 2008, 06 (seis) Diálogos Regionais 

realizados para a construção do Plano Nacional de Implementação da Lei 10639/03 e Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana, ação que gerou um Documento base entregue ao Ministro da 

Educação a 20 de novembro de 2008 e do qual gerou um Plano Nacional lançado oficialmente em 

Brasília a 13 de maio de 2009 pelo Ministro Edson Santos e pelo Secretário André Lázaro. 

Vários foram os lançamentos do referido Plano em instâncias municipais e estaduais com 

gestores,  sociedade civil, instituições de ensino, todavia, faz-se necessário acompanhar e monitorar 

sua execução, mapeando e diagnosticando seu alcance e adesão de forma que requer de pessoa 

competente, capaz de inserir-se e dialogar com os atores diversos, coletando material e informações 

dessa adesão ao documento que ajuda a aplicar a Lei. Assim, possibilitar, a identificação de 

obstáculos endógenos e exógenos às ações de governo, os apoios e eventuais resistências dos atores 

relevantes ao processo e se o alvo apontado foi efetivamente atingido, possibilitando, com seu 

resultado, a revisão e aprimoramento do Plano Nacional. 

Portanto, buscando garantir a eficácia do “Plano Nacional de Implementação das Diretrizes 

Curriculares para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

brasileira e Africana”, afirma-se a necessidade da contratação de um consultor para desenvolver 

estudos, ações e proposições, no sentido de instrumentalizar a SECAD para a plena execução do 

Plano.  

 

 

 

 

 

5. Atividades e Produtos: 

 

 5.1 Atividades para elaboração do Produto 1: 



a) Atividades: Levantar dados normativos e regulatórios do Plano Nacional, no âmbito dos 

Fóruns Permanentes de Educação e Diversidade Étnico-racial e, das Secretarias Estaduais e 

Municipais de Educação; Sistematizar e analisar as informações coletadas, no sentido de 

identificar a necessidade de re-adequação e/ou re-alinhamento do Plano. 

 

 Produto 1:  Documento Técnico “A” contendo estudo analítico acerca do Plano Nacional 

de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, identificando os pontos passíveis de 

re-adequações e/ou re-alinhamento a partir das novas diretrizes da SECAD. 

 

5.2 Atividades para elaboração do Produto 2: 

a) Atividades: Mapear dados acerca das demandas relativas ao Plano Nacional 

formalizadas pelas organizações não-governamentais à SECAD; Sistematizar e analisar as 

informações mapeadas; Propor plano de articulação entre a SECAD e as organizações não-

governamentais, no sentido de possibilitar o planejamento da Secretaria em relação ao 

citado Plano. 

 

Produto 2: Documento Técnico “B” contendo Plano de Articulação entre a SECAD e as 

organizações não-governamentais, considerando a recomendação de ações de fortalecimento das 

parcerias estabelecidas no Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira. 

 

5.3 Atividades para elaboração do Produto 3: 

 

a) Atividades: Levantar os mecanismos e os instrumentos de controle de execução 

existentes na SECAD para o acompanhamento e o monitoramento do Plano Nacional; 

Verificar a existência de ferramentas utilizadas em outros Programas ou Ações passíveis de 

adaptação para o acompanhamento do Plano Nacional; 

 

Produto 3: Documento Técnico “C” contendo proposta de mecanismos e instrumentos de 

monitoramento e avaliação das ações pactuadas no Plano Nacional de Implementação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira, nos segmentos federal, estadual e municipal. 

  

6. Produtos esperados/remuneração: 

 

O custo total dos serviços de consultoria foi estimado em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) 

observando-se, para o desembolso financeiro, a cronologia indicada abaixo: 

 



Produtos   

1. Documento Técnico “A” contendo estudo 

analítico acerca do Plano Nacional de 

Implementação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira, identificando os pontos passíveis 

de re-adequações e/ou re-alinhamento a partir das 

novas diretrizes da SECAD. 

R$ 10.000,00 30 dias após a 

assinatura do contrato 

2. Documento Técnico “B” contendo Plano de 

Articulação entre a SECAD e as organizações 

não-governamentais, considerando a 

recomendação de ações de fortalecimento das 

parcerias estabelecidas no Plano Nacional de 

Implementação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira. 

R$ 11.500.00 90 dias após a 

assinatura do contrato 

3. Documento Técnico “C” contendo proposta 

de mecanismos e instrumentos de monitoramento 

e avaliação das ações pactuadas no Plano 

Nacional de Implementação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira, nos segmentos 

federal, estadual e municipal. 

 

R$ 13.500,00 120 dias após a 

assinatura do contrato 

VALOR TOTAL R$ 35.000,00  

 

 

7. Requisitos mínimos de qualificação: 

 

a)Formação:  

 

Graduação em Ciências Humanas ou Sociais, preferencialmente em Direito, devidamente 

reconhecida pelo Ministério da Educação.  

 

b) Experiências específicas:  

 



b1 -Experiência profissional:  

- Experiência profissional mínima de 03 (três) anos em desenvolvimento de 

atividades de monitoramento, gestão pública, avaliação ou implementação de 

políticas públicas na área de promoção da igualdade racial.  

 

b2 - Área de atuação: Educação para Diversidade, Gestão pública e organização social  

 

b3 – Período de experiência em meses: 24 (vinte quatro) meses. 

 

b4 – Ter disponibilidade para viajar. 

 

8. Número de vagas: 

 

 a) Será contratado 01 (um) consultor. 

 

9. Vigência do contrato: 

 

•Início: Setembro de 2010 

•Fim: 31/12/2010 

•Vigência do contrato em meses: máximo de 04 (quatro) meses 

•Valor total do contrato: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) 

 

10. Local de Trabalho: 

Brasília-DF 

 

11. Comissão de Seleção: 

 

Maria Auxiliadora Lopes  SIAPE: 0039837 

John Land Carth                        SIAPE: 1549504 

Bárbara da Silva Rosa              SIAPE: 1.519.460 - Presidente 

  

  

             12. Critérios e forma de apresentação dos trabalhos:  

 

Os produtos deverão ser entregues nas datas previstas em 1 (uma) via impressa e em meio 

eletrônico (2 CDs).  

O pagamento será realizado após a entrega e a aceitação dos produtos por parte da Coordenação-

Geral de Diversidade, por meio de Nota Técnica. 

 



13. Regime Jurídico: 

 

A execução dos trabalhos previstos neste Termo de Referência não implica qualquer relação de 

emprego ou vínculo trabalhista, sendo, portanto, regido sem subordinação jurídica conforme prevê o 

§ 9° do art. 4° do Decreto Nº 5.151/2004. 

 

 

14. Processo de seleção 

 

O processo seletivo simplificado de que trata este Termo de Referência será composto por análise 

de informações curriculares declaradas (1a Etapa), e, entrevista (2ª Etapa), sendo exigido dos 

profissionais a comprovação total da experiência profissional declarada. 

 

Brasília, 24 de agosto de 2010. 

 

À DEDI para avaliação e aprovação. 

 

 

LEONOR FRANCO DE ARAUJO 

Coordenadora  

 

 

De acordo. Encaminhe-se ao Coordenador do Projeto. 

 

 

 

 

ARMÊNIO BELLO SCHMIDT 

Diretor 

 

 

 

 

IVAN CARLOS FERREIRA LIMA 

Coordenador do Projeto  


