
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 
TERMO DE REFERÊNCIA – 038 /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 de natureza técnica e jurídica, com foco na análise, diagnóstico e proposição de 

medidas de aperfeiçoamento dos processos de criação de novos cursos, campi e de novas 

universidades no âmbito dos fluxos de trabalho realizados pela Diretoria de 

Desenvolvimento da Rede de Instituições Federais de Ensino Superior, no âmbito do 

Programa de Apoio ao Plano de Expansão e Reestruturação das 

Universidades Federais – REUNI.  

 
3 – JUSTIFICATIVA 
 

Os principais aspectos das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do 

Ministério da Educação (MEC), implementadas por meio da Secretaria de Educação 

Superior (SESu), se ligam às diretrizes de ampliação do acesso e qualidade da educação, 

contribuindo para o combate às desigualdades regionais e sociais. Nesse contexto se insere 

o lançamento do REUNI – o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais, instituído pelo Decreto Presidencial nº 6.096, de 24 de abril de 

2007, cujas principais metas se ligam à expansão da rede federal de educação superior e 

permanência dos estudantes. 

 

Em meio a todo esse processo de mudança, deve-se levar em conta a importância do papel 

social desempenhado pelas Instituições Públicas de Ensino Superior (IFES). No caso 

brasileiro, algumas particularidades históricas e culturais podem ser reveladoras do modo 

pelo qual surgiu e vem sendo consolidado o perfil institucional da universidade brasileira. 

  

Chamando as IFES a interagir com as vocações e as culturas regionais, repartindo o saber e 

a tecnologia com toda a sociedade, no Programa Expansão, iniciado em 2003, a 

interiorização passa a ser uma das principais diretrizes norteadoras da configuração das 

universidades brasileiras. Com foco voltado para as necessidades e vocações econômicas 

de cada região. Com isso, vários pleitos solicitando a implantação de novos campi, cursos e 

de novas universidades originários dos mais diferentes seguimentos da sociedade civil. 



 

Além disso, com o auxilio do MEC e da SPU, foi criada uma parceria entre os dois 

Ministérios para atender os objetivos do programa, no sentido de ajudar na ampliação do 

ensino superior em todo País, otimizando os processos regularização fundiária e de 

destinação de imóveis da União as IFES, para atender as demandas oriundas dos projetos 

de criação de novos campi e de novas universidades.    

  

Estas demandas exigirão, por parte do Ministério da Educação, uma série de medidas que 

identifique, análise, sistematize e mapeie as demandas originárias das mais diferentes de 

esferas, requerendo criação de novas universidades e campi nas mais diversas regiões do 

Brasil.  Tornando mais ágeis e transparentes os procedimentos relacionados às demandas 

pertinentes ao Ensino Superior.  

 

Destas demandas surge também a necessidade do estabelecimento de novas rotinas, repasse 

de orientações pertinentes e treinamento necessário para a expansão da utilização de um 

sistema que guarde a devida garantia da segurança jurídica, condição indispensável 

desenvolvimento do programa.  

 
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 2.1.3. Avaliar os processos de trabalho e as práticas administrativas com maiores 

restrições quanto à sua compatibilidade às novas concepções de gestão da educação 

superior. 

 

Atividade 2.1.5. Elaborar sistemática de avaliação de desempenho institucional para 

aplicação na SESu/MEC. 

 
 
5 – ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES E PRODUTOS A SEREM 
REALIZADOS: 
 
5.1 – Atividades e Produtos 
 
 
Atividade 1 – Analisar, preparar diagnóstico e propostas de melhoria sobre os 

procedimentos realizados nos processos de regularização fundiária e de destinação de 



imóveis da União às IFES para atender o programa de expansão das Universidades 

Federais. 

 
Produto 1 – Documento técnico contendo diagnóstico e propostas de aperfeiçoamento 

sobre os procedimentos realizados nos processos de regularização fundiária e de destinação 

de imóveis da União às IFES para atender o programa de expansão das Universidades 

Federais. 

 

Atividade 2 – Elaborar estudo acerca dos aspectos regulatórios que impactam a criação de 

novos cursos, campi e de novas universidades; analisando e sugerindo os aperfeiçoamentos 

jurídicos e técnicos cabíveis sobre os processos desempenhados na Diretoria de 

Desenvolvimento da Rede de Instituições Federais de Ensino Superior.  
 
Produto 2 – Documento técnico contendo diagnóstico sobre as implicações regulatórias da 

criação de novos cursos, campi e de novas universidades, propondo aperfeiçoamentos para 

os procedimentos realizados no âmbito da Diretoria de Desenvolvimento da Rede de 

Instituições Federais de Ensino Superior.  
 
Atividade 3 – Sintetizar, mapear e analisar os fluxos processuais preparando documento 

conclusivo para alimentar sistemicamente a reestruturação coordenada destes fluxos 

processuais de demandas relativas à criação de novos cursos, campi e de novas 

universidades.  

 
Produto 3 – Documento técnico avaliando, em caráter conclusivo, e de forma sistêmica, os 

aspectos jurídicos e técnicos relativos aos fluxos processuais concernentes às demandas 

relativas à criação de novos cursos, campi e de novas universidades.  
 
 
6 – PERFIL DO CONSULTOR (PESSOA FÍSICA) A SER CONTRATADO: 
 
6.1 – Qualificação profissional: 
Profissional com graduação em Direito.  

 
6.2 – Experiência necessária: 
Experiência mínima de 03 anos em assessoria jurídica. 

 

  

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 

Diretoria de Desenvolvimento da Rede de IFES da Secretaria de Educação Superior - 

DIFES, 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: 
 
6 meses. 

 

9 - VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO: 
 
Valor total do contrato: R$ 43.000,00 (Quarenta e três mil reais). 

 
Produto Data de entrega Valor (R$) 

Produto 1 45 14.500,00 
Produto 2 105 12.500,00 
Produto 3 180 16.000,00 

 
 
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,  de                    de 2010. 

 

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO 

 

 

 



Adriana Rigon Weska 
Diretora de Desenvolvimento da Rede de IFES 

 

 

APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

Maria Paula Dallari Bucci 

Secretária de Educação Superior 

 

 


