
    Organização dos Estados Ibero-americanos  

     Para a Educação, a Ciência e a Cultura 

 

TERMO DE REFERÊNCIA DE CONSULTORES POR PRODUTOS 

OEI-BRA-08/007 - “Projeto OEI “Desenvolvimento institucional e técnico-operacional para a 

ampliação e consolidação de projetos relacionados à memória social no Brasil.” 

 
Projeto Pontos de Memória 

 
Consultor em Diagnótico 

 
1. Justificativa: 

 
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, por meio do Instituto 

Brasileiro de Museus, em parceria com a OEI, implementa o Projeto “Desenvolvimento 

Institucional e Técnico-operacional para ampliação e consolidação de projetos 

relacionados à memória social no Brasil”, que tem como objetivo atualizar e 

aperfeiçoar instrumentos gerenciais e técnico-operacionais para ampliar e consolidar 

as estruturas de apoio cognitivo e metodológico relativo ao campo museal para as 

comunidades que atuam com memória social no Brasil. 

 

O Projeto está em fase de aplicação da sua proposta metodológica, que envolve a 

sondagem de comunidades que trabalham com memória local, a aplicação de 

diagnóstico que trata de potencialidades e dificuldades para a implantação dos Pontos 

de Memória, inclusive da capacidade de mobilização da comunidade, a capacitação e a 

orientação técnica para a execução do plano de trabalho de implantação de cada um 

dos Pontos de Memória1 que está fundamentado na proposta de inventário 

participativo e na perspectiva de sustentabilidade dos Pontos.  

 

Um dos eixos programáticos do projeto prevê, ainda, a Configuração do Campo 

Museológico para auxiliar no aperfeiçoamento de metodologias e ferramentas de 

gestão do referido campo museal, com foco na implementação do Sistema Brasileiro 

de Museus, o incentivo à criação de sistemas estaduais e municipais de museus e a 

criação do Cadastro Nacional de Museus. 

 

Sendo assim, será necessária a contratação de um consultor para a elaboração e 

aplicação de pesquisa diagnóstica nas localidades que fazem parte do escopo de 

atuação do Projeto e para a análise crítica das informações captadas e dos resultados 

(qualitativos e quantitativos) obtidos, apontando, inclusive, possibilidades de 

aperfeiçoamentos da metodologia; bem como para a criação de um sistema de 

informações para auxiliar o monitoramento e avaliação do Projeto.      

                                                           
1
 No momento estão em processo de consolidação 12 Pontos de Memória, situados em comunidades 

populares nas seguintes cidades: Belém – PA (Terra Firme); Belo Horizonte – MG (Taquaril); Brasília – DF 

(Estrutural); Curitiba – PR (Sítio Cercado); Fortaleza – CE (Grande Bom Jardim); Maceió – AL (Jacintinho); 

Porto Alegre – RS (Lomba do Pinheiro); Recife – PE (Coque); Rio de Janeiro (Pavão-Pavãozinho- 

Cantagalo); Salvador – BA (Beirú); São Paulo – SP (Brasilândia) e Vitória – ES (São Pedro). 



 
2. Enquadramento no PRODOC:  

 
Objetivo Geral: atualizar e aperfeiçoar instrumentos gerenciais e técnico-operacionais 

para ampliar e consolidar as estruturas de apoio cognitivo e metodológico relativo ao 

campo museal para as comunidades que atuam com memória social no Brasil.. 

 

Objetivo Específico 1: Definir bases conceituais e metodológicas relativas ao campo 

museal, em particular sobre memória social e sobre relações comunitárias para a 

implantação e manutenção de Pontos de Memória. 
 

Resultado 1.1 – Processos e instrumentos formulados e aplicados para a pesquisa 

diagnóstica de iniciativas de trabalho com memória social. 

 

Atividade 1.1.3. Definir os processos de supervisão e orientação na aplicação dos 

instrumentos de pesquisa diagnóstica. 

 
 

3. Finalidade da contratação: 
 

Contratação de um consultor para desenvolver e aplicar a pesquisa diagnóstica, 

formular instrumentos de coleta dados e tratamento das informações captadas, com o 

objetivo de construir indicadores sociais e institucionais que permitam aferir os 

resultados qualitativos e quantitativos do Projeto.   

 

4. Requisitos mínimos de qualificação: 
 
Graduação e mestrado em ciências sociais, experiência em planejamento e gestão de 

projetos sociais e em pesquisa qualitativa e quantitativa e construção de indicadores 

sociais. Desejável experiência em avaliação de projetos culturais de base comunitária e 

conhecimento de modelagem de banco de dados, bem como experiência em Excel e 

Access. 

 

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 esperado do consultor: 
 
1. Documento com a análise crítica do diagnóstico preliminar aplicado de forma 

experimental, devendo incluir a elaboração do formulário de pesquisa definitivo e 

a sugestão de indicadores a serem utilizados no monitoramento do projeto;  



2. Documento preliminar de aplicação da pesquisa diagnóstica em 50% dos Pontos de 

Memória, contendo informações consolidadas, na forma de gráficos e tabelas, e 

análises qualitativas;  

3. Documento com o resultado final da aplicação da pesquisa diagnóstica nos Pontos 

de Memória, contendo informações consolidadas, na forma de gráficos e tabelas, e 

análises qualitativas; 

4. Proposição de um modelo de gestão de informação do Projeto Pontos de 

Memória, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo IBRAM.  

 

7. Prazos de entrega e de pagamento dos produtos: ver quadros abaixo. 
 

Produto/ Atividade Data Valor 

Documento com a análise crítica do 

diagnóstico preliminar aplicado de forma 

experimental, devendo incluir a elaboração 

do formulário de pesquisa definitivo e a 

sugestão de indicadores a serem utilizados 

no monitoramento do projeto. 

10/10/2010 R$ 10.500,00 

Documento preliminar de aplicação da 

pesquisa diagnóstica em 50% dos Pontos de 

Memória, contendo informações 

consolidadas, na forma de gráficos e tabelas, 

e análises qualitativas. 

15/12/2010 R$ 14.500,00 

Documento com o resultado final da 

aplicação da pesquisa diagnóstica nos  

Pontos de Memória, contendo informações 

consolidadas, na forma de gráficos e tabelas, 

e análises qualitativas. 

05/02/2011 

 

R$ 16.500,00 

 

Proposição de um modelo de gestão de 

informação do Projeto Pontos de Memória, 

em conformidade com as diretrizes 

estabelecidas pelo IBRAM. 

25/03/2010 

 

R$ 17.000,00 

Total: R$ R$ 58.500,00  

 

8. Vigência do contrato: 07 meses 
 

9. Nº de vagas: 1 vaga 

 

10. Valor do contrato: R$ 58.500,00 


