
 
 
 

Comitê Gestor da Preparação e da Implementação de Projetos de Cooperação 
Técnica e Acordos de Empréstimos Internacionais do Ministério da Educação 

CGCOP 
 

Parecer Técnico nº 281/2010 
Assunto: Análise Termo de Referência  
Projeto: OEI/BRA/10/002 - Atualização dos Processos de Gestão e Avaliação de 
Políticas e Programas de Educação Superior no Brasil. 

 

Em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 01 de 22 de fevereiro de 

2008, do CGCOP, é encaminhado, pela Secretaria de Educação Superior (SESU), 
para análise e aprovação do referido comitê, um Termo de Referência, com 01 (uma) 
vaga, para proposição de adequação do processo de mapeamento básico das áreas 

administrativas e acadêmicas das IFES – Instituições Federais de Ensino Superior, para 

o suporte às metodologias de planejamento e gestão das IFES e do MEC, no que tange 

os resultados previstos no documento de projeto firmado com a OEI. 

 

Feitos os esclarecimentos, constata-se que conforme determinado na 

Resolução nº1/2008 do CGCOP, foi feito o devido enquadramento das contratações aos 

resultados e às atividades do projeto, ou seja, a vinculação do serviço a ser contratado à 

matriz lógica do projeto, com a vinculação ao Objeto Específico, Resultado e 

Atividades abaixo: 
 

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 2.2 – Métodos, instrumentos e procedimentos acadêmicos e 

gerenciais elaborados e testados para utilização nas novas concepções 

relacionadas ao ensino, à pesquisa, à extensão universitária e ao 

desempenho institucional da educação superior. 

 

Atividades 2.2.3 – Elaborar métodos, instrumentos e procedimentos 

acadêmicos e gerenciais aplicáveis às novas concepções em pesquisas, 

extensão e desempenho institucional; 2.2.4 – Testar os métodos, 

instrumentos e procedimentos acadêmicos e gerenciais elaborados 

visando sua validação; e, 2.2.5 – Definir os procedimentos, coletar, 

tratar e sistematizar dados e informações elencadas nos diálogos 

interacadêmicos para estudos, discussões e proposições sobre 

metodologias gerenciais compatíveis às atuais concepções relacionadas 

ao ensino, pesquisa e extensão nas universidades brasileiras. 

 
Ao encaminhar o Termo de Referência para análise, a SESU, solicita a 

aprovação “ad referendum” do CGCOP, visando o rápido trâmite do documento e a não 

descontinuidade da execução do Projeto.  

 

 Ressalte-se que o CGCOP não analisou as especificações do serviço contidas 

no Termo de Referência, bem como seus anexos, cabendo a responsabilidade dessa 

conferência à unidade proponente e ao Organismo Internacional ao autorizar a 

publicação do edital. 

 



 Na análise do objeto desse Termo de Referência, verifica-se que a 

contratação do serviço proposto não fere nenhuma Resolução ou Orientação editada 

pelo CGCOP/MEC.   

 

No entanto, cumpre lembrar que em caso de contratação de consultoria 

modalidade produto, devem-se observar as regras estabelecidas pelo Decreto 

5.151/2004, bem como pela Portaria do MRE n° 717 de 09/12/2006, em tudo o que for 

pertinente, mas principalmente no tocante à proibição de vínculo com o serviço público, 

explícita no artigo 7° abaixo descrito e ao respeito aos prazos de interstício definidos no 

artigo 21, § 5° da citada Portaria. Deve o gestor, ainda, no ato da contratação, cuidar 

para que sejam entregues os documentos comprobatórios da qualificação e da 

experiência profissional requeridos no edital, em vias originais ou autenticadas, para a 

segurança jurídica do contrato, como já foi apontado em relatório de auditorias. 

 

“Art. 7° - É vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos 
da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou 
Municipal, direta ou indireta, bem como de empregados de suas 
subsidiárias e controladas, no âmbito dos projetos de cooperação 
técnica internacional.” 

 

 PELO EXPOSTO, considerando as razões expendidas, entendemos que a 

proposta de contratação apresenta condições de receber parecer favorável do 

CGCOP/MEC para seu prosseguimento. 

  

 Este é o parecer que submeto à aprovação Superior. 

 

 Brasília – DF, 23 de setembro de 2010. 
 

 

 

Jaqueline Ribeiro Silva 
Assessor Técnico do CGCOP/MEC 

 

De acordo, 

  
 

Daniel Silva Balaban 
Secretário-Executivo do CGCOP 


