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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO E DIVERSIDADE 

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 

TERMO DE REFERÊNCIA (TOR)       

N.º e Título do Projeto 

OEI-BRA-10-001 - Fortalecimento da Capacidade Institucional da Diretoria de Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania –

DEiDHUC/Secad/MEC, em seus Processos  de Gestão, Planejamento e Monitoramento das  Ações de Educação Inteagral e 

Integrada, Ambiental, em direitos Humanos e em  Educação e Saúde . 

Natureza do Serviço Modalidade / N° de vagas Localidade de Trabalho 

Consultoria Produto / 01 (uma) vaga.  Brasília/DF 

Objetivo da Contratação 

Apoiar a Diretoria de Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania – DEIDHUC no levantamento e 
sistematização do histórico da Educação Integral, na década de 80, a partir da realidade dos Centros 
Integrados de Educação Pública – CIEP’s, de forma a subsidiar a formulação de uma política de educação 
integral e integrada para o Brasil. 
Unidade Supervisora 

Diretoria de Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania - DEIDHUC 

Cargo do Supervisor 

Diretora 

 

1.JUSTIFICATIVA 

 
 A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) do Ministério 
da Educação tem a responsabilidade de desenvolver e implementar políticas educacionais 
voltadas para a inclusão e a diversidade, traduzindo em ações as diretrizes do Governo Federal no 
que concerne ao fortalecimento da capacidade do Estado responder de forma satisfatória e 
eficiente às demandas educacionais da sociedade brasileira, especialmente dos segmentos que 
vivem em situações de discriminação e vulnerabilidade social. 
 O direito à educação de qualidade é um elemento fundamental para a ampliação e para a 
garantia dos direitos humanos e sociais, e condição para a própria democracia. Considerando-se a 
complexidade e a urgência das demandas sociais que dialogam com os processos escolares, o 
desafio que está posto, na perspectiva da atenção integral e da Educação Integral, é o da 
articulação dos processos escolares com outras políticas sociais, outros profissionais e 
equipamentos públicos, na perspectiva de garantir o sucesso escolar.  

Assim, por meio do presente Termo de Referência, propõe-se a contratação de um 
especialista, com conhecimento técnico específico, que venha subsidiar a DEIDHUC no 
levantamento histórico da Educação Integral, na década de 80, a partir da realidade dos Centros 
Integrados de Educação Pública – CIEP’s, de forma a subsidiar a formulação de uma política de 
educação integral e integrada para o Brasil, com o propósito de buscar cada vez mais eficiência e 
eficácia à aplicação dos recursos públicos, sob a égide do Programa Mais Educação, enquanto 
instrumento de ação do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE. 

  
2. Vinculação com o PRODOC 
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Resultado: 

1.1. Estudos programados e realizados sobre concepções e princípios metodológicos constituintes 

de paradigmas contemporâneos de educação integral e integrada, ambiental, em direitos humanos 

e em educação e saúde. 

Atividades: 

1.1.3. Desenvolver estudos e pesquisas sobre a formulação de propostas sustentáveis de 

educação integral e integrada, ambiental, em direitos humanos e em educação e saúde. 

 

3. Atividades e Produtos esperados 

Atividades para elaboração do Produto 1: 

a) Mapear todo o acervo existente acerca das experiências pedagógicas de Educação Integral vividas nos 

CIEP’s, na década de 80 no Rio de Janeiro; 

b) Categorizar os acervos (áudio e vídeo, materiais impressos), visando garantir o resgate histórico 

dessas experiências, bem como, sua contribuição para a formulação da política pública de educação 

integral. 

 

Produto 1: Documento contendo categorização do acervo histórico das experiências pedagógicas 

de educação integral vividas nos CIEP’s, de forma a contribuir para a formulação da política pública 

de educação integral. 

 

Atividades para elaboração do Produto 2:  

a) Levantar todo o acervo existente acerca das experiências vividas pelos alunos e pela comunidade 

escolar, a partir de depoimentos registrados (áudio e vídeos, materiais impressos e entrevistas). 

b) Categorizar os acervos (áudio e vídeo, materiais impressos e entrevistas), visando garantir o resgate 

histórico dos depoimentos dos alunos e da comunidade escolar acerca das experiências vividas durante a 

implementação da educação integral nos CIEP’s. 

 

Produto 2: Documento contendo categorização do acervo histórico dos depoimentos dos alunos e 

da comunidade escolar acerca das experiências vividas durante a implementação da educação integral 

nos CIEP’s 

 

4. Prazo, custo e cronograma de atividades: 

O trabalho da consultoria deverá ser executado no prazo máximo de 06 (seis) meses, contado a 

partir da respectiva contratação. 

O custo total dos serviços de consultoria, incluindo-se os encargos e taxas, está estimado em R$ 

30.000,00 (Trinta mil reais), observando-se, para o desembolso financeiro, a cronologia a seguir: 

 

Produtos 
Data de 

Entrega 
Valor 
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Produto 1: Documento contendo categorização do acervo histórico 

das experiências pedagógicas de educação integral vividas nos 

CIEP’s, de forma a contribuir para a formulação da política pública de 

educação integral. 

45 dias 
após a 

assinatura 
do contrato 

R$ 16.000,00 

Produto 2: Documento contendo categorização do acervo histórico 

dos depoimentos dos alunos e da comunidade escolar acerca das 

experiências vividas durante a implementação da educação integral nos 

CIEP’s 

180 dias 

após 

assinatura 

do contrato 

R$ 14.000,00 

 

5. PRAZO DE EXECUÇÃO DO TRABALHO 

Até 06 meses. Início: OUTUBRO/2010 – Final: MARÇO/2010 

 

6.NÚMERO DE VAGAS 

1 (uma) vaga 
 

7.PERFIL NECESSÁRIO AO CONSULTOR  

Formação acadêmica: Graduação na área de Ciências Sociais, preferencialmente comunicação 

social, e Especialização em ciências humanas; 

Qualificação Profissional:  

� Experiência profissional mínima de 5 (cinco) anos em acompanhamento e assessoramento em 

atividades de articulação institucional; 

� Experiência profissional mínima de 3 (três) anos em atividades de coordenação e planejamento 

educacional; 

� Desejável experiência em assessoria de comunicação social. 

 

8. COMISSÃO DE SELEÇÃO Conforme Deliberação Normativa nº 1, de 23/08/2005 
• Rosimere Gomes Rocha – SIAPE:  
• Luiz Roberto Rodrigues Martins – SIAPE: 5310667 
• Gláucia Barbosa Pinto de Campos  – SIAPE:  

Brasília, 13 de setembro de 2010. 

 
___________________________________________ 

JAQUELINE MOLL 

Diretora de Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania 
 
 

Ivan Carlos Ferreira Lima 

Coordenador do Projeto 


