
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO E DIVERSIDADE 

DIRETORIA DE EUCAÇÃO INTEGRAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 

TERMO DE REFERÊNCIA (TOR)       

N.º e Título do Projeto 

OEI/BR-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 Integral e Integrada, 

Ambiental, em Direitos Humanos e em Educação e Saúde. 

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

Consultoria Produto / 1 vaga Brasília/DF 

Objetivo da Contratação 

Subsidiar a Secad na avaliação e formulação de materiais educativos e pedagógicos que fomentem  

práticas de formação e ação intersetorial. 

Unidade Supervisora 

Diretoria de Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania - DEIDHUC 

Cargo do Supervisor 

Diretora 

 

1. JUSTIFICATIVA 

 O Programa Mais Educação, criado pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e o Programa Saúde na 
Escola, criado pela Portaria Interministerial nº  675/2008 nascem e incitam o planejamento das políticas 
públicas e das ações escolares numa perspectiva comunitária e intersetorial. A utilização de espaços 
públicos da cidade tem sido uma importante estratégia de vinculação da escola ao seu entorno, pensado-o 
como território educativo. A participação de pessoas da comunidade na sustentação cotidiana desses 
Programas Educação: mestres de saberes tradicionais, agentes culturais e de saúde, entre outros que 
atuam junto com os professores e a composição de coordenações compartilhadas nas secretarias de 
educação dos estados e municípios com as secretarias de saúde, cultura e esporte, são exemplos da 
ampliação do espaço educativo. Entretanto, é preciso garantir que estes diálogos existam na perspectiva de 
construir ações intersetoriais  e comunitárias comprometidas com a qualificação e ampliação dos processos 
educativos e da política educacional e não sejam apenas um subterfúgio para suprir carências das escolas. 
A efetivação e qualificação de ações intersetoriais contribui para a garantia dos direitos de crianças e jovens 
a uma educação de qualidade em uma perspectiva cidadã. 
 É necessário realizar um acompanhamento das experiências em andamento e subsidiá-las com 
materiais educativos e pedagógicos que permitam a ampliação das experiências inovadoras e a superação 
das dificuldades encontradas. É necessário sistematizar  as experiências e os referenciais que constituem 
as ações intersetoriais da Diretoria de Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania – DEIDHUC, 
especialmente as que se referem a interface com a saúde, pois já existe uma ação interministerial 
acontecendo: o Programa Saúde na Escola, que desafia a construção de uma prática de gestão 
diferenciada e faz de sua qualificação um instrumento estratégico na construção de práticas intersetoriais 
complexas comprometidas com a promoção de cidadania para crianças e jovens . Neste sentido faz-se 
necessário ampliar a capacidade de assistência técnica/pedagógica para os estados, municípios e unidades 
escolares para aprimorar as experiências das escola  no âmbito do território.  
 O consultor contratado por meio deste Termo de Referência terá a seu cargo as tarefas de subsidiar 
a realização dos Cadernos dos Macrocampos do Programa Mais Educação; apoiar a elaboração de  
material didático e educativo para aplicação em atividades de formação; avaliar  conteúdos e componentes 
gráfico-visuais de materiais pedagógicos que fomentem ações intersetoriais; propor diretrizes para o 
desenvolvimento de materiais que promovam a implementação dos programas Mais Educação e Saúde na 



Escola. 
2. Vinculação com o PRODOC 

 
Resultado: 
 
2.2 Materiais didático-pedagógicos formulados, produzidos e materiais clínicos distribuídos para apoiar o 
desenvolvimento de atividades de educação integral e integrada, ambiental, em direitos humanos e em 
educação e saúde. 
 
Atividades: 
 
2.2.1 Realizar estudos sobre conteúdos e componentes gráfico-visuais de materiais educativos adequados 
à educação integral e comunitária, ambiental, em direitos humanos e em educação e saúde. 
 
2.2.2 Desenvolver ações conjuntas para compatibilizar os currículos reformulados e os conteúdos dos 
materiais educativos para a educação integral e comunitária, ambiental, em direitos humanos e em 
educação e saúde. 
 
2.2.3 Elaborar materiais educativos segundo as especificidades pedagógicas e metodológicas da educação 
integral e comunitária, bem como de suas realidades locais e regionais ambiental, em direitos humanos e 
em educação e saúde. 
 
2.2.4 Apoiar a produção de materiais educativos para aplicação em atividades de educação integral e 
comunitária, ambiental, em direitos humanos e em educação e saúde 
 
Atividades para elaboração do Produto 1: 

� Categorizar os vídeos do site Domínio Público conforme os macrocampos do Programa Mais 
Educação. 

 
 
Produto 1: Documento  contendo categorização e análise crítica do conteúdo de vídeos do site Domínio 
Público do Ministério da Educação, visando subsidiar a realização dos Cadernos dos Macrocampos do 
Programa Mais Educação. 
 
 
 
Atividades para elaboração do Produto 2: 

� Mapear conceitos de saúde integral e educação integral. 
� Articular os conceitos.  
� Definir aplicações para uso articulado dos conceitos em materiais educativos de atividades de 

formação. 
 
Produto 2: Documento contendo análise dos conceitos de saúde integral e educação integral nas práticas 
pedagógicas e de promoção de saúde e proposição de articulação entre os conceitos, visando apoiar a 
produção de materiais educativos para aplicação em atividades de formação junto aos atores envolvidos.  
 
 
Atividades para elaboração do Produto 3: 

� Analisar os materiais produzidos pelas Instituições Públicas de Educação Superior (IPES). 
� Propor alterações, complementações e sugestões no material didático. 
� Avaliar o processo de finalização  do material didático. 

 
Produto 3: Documento contendo resultado da revisão e proposta de alteração do material didático dos 
módulos do curso de educação à distância Educação e Saúde, gestionado pela SECAD e proposto por 
Instituições Públicas de Educação Superior (IPES) que integram a Universidade Aberta do Brasil, visando 
apoiar o aperfeiçoamento deste  material didático. 
 

 
Atividades para elaboração do Produto 4: 

� Analisar conteúdos e componentes gráficos visuais do caderno Gestão Intersetorial no Território – 
Programa Mais Educação 

� Propor estratégias de aprofundamento do tema intersetorialidade.  
                                                                                                                                                                                                                                                                               



Produto 4: Documento contendo resultado da revisão crítica e proposições de aprofundamento do tema 
intersetorialidade,  presente no primeiro caderno da trilogia de subsídios teóricos do Programa Mais 
Educação -Gestão Intersetorial no Território, visando avaliar  conteúdos e componentes gráfico-visuais de 
materiais educativos do Programa Mais Educação. 
 
 
Atividades para elaboração do Produto 5:  

� Analisar o material didático pedagógico “Agenda de Educação e Saúde”. 
� Levantar dados através do SIMEC sobre a utilização do material pelas escolas. 
� Avaliar aplicabilidade. 

 
Produto 5: Documento contendo avaliação da aplicabilidade do material didático-pedagógico “Agenda de 
Educação e Saúde” para viabilizar planejamento e ações intersetoriais locais e potencializar a ação do 
Programa Saúde na Escola. 
 
 

4. Prazo, custo e cronograma de atividades: 
 

O trabalho da consultoria deverá ser executado no prazo máximo de 10 (dez) meses, contado a partir da 
respectiva contratação. 
O custo total dos serviços de consultoria, incluindo-se os encargos e taxas, está estimado em R$ 60.000,00 
(Sessenta mil reais), observando-se, para o desembolso financeiro, a cronologia a seguir: 

 

Produtos 
Data de 
Entrega 

Valor 

Produto 1: Documento  contendo categorização e análise crítica do 
conteúdo de vídeos do site Domínio Público do Ministério da Educação 
visando subsidiar a realização dos Cadernos dos Macrocampos do 
Programa Mais Educação. 

29/04/2010 R$ 12.000,00 

Produto 2: Documento contendo análise dos conceitos de saúde integral e 
educação integral nas práticas pedagógicas e de promoção de saúde e 
proposição de articulação entre os conceitos visando apoiar a produção de 
materiais educativos para aplicação em atividades de formação junto aos 
atores envolvidos.  

25/06/2010 R$ 9.000,00 

Produto 3: Documento contendo resultado da revisão e proposta de 
alteração do material didático dos módulos do curso de educação à distância 
Educação e Saúde, gestionado pela SECAD e proposto por Instituições 
Públicas de Educação Superior(IPES) que integram a Universidade Aberta 
do Brasil visando apoiar o aperfeiçoamento deste  material didático. 

30/08/2010 R$ 15.000,00 

Produto 4: Documento contendo resultado da revisão critica e proposições 
de aprofundamento do tema intersetorialidade,  presente no primeiro caderno 
da trilogia de subsídios teóricos do Programa Mais Educação -Gestão 
Intersetorial no Território, visando avaliar  conteúdos e componentes gráfico-
visuais de materiais educativos do Programa Mais Educação. 

 
03/11/2010 

R$ 9.000,00 

Produto 5: Documento contendo avaliação da aplicabilidade do material 
didático-pedagógico “Agenda de Educação e Saúde” para viabilizar 
planejamento e ações intersetoriais locais e potencializar a ação do 
Programa Saúde na Escola. 

 
10/01/2011 

R$ 15.000,00 

 
5. PRAZO DE EXECUÇÃO DO TRABALHO 
 
Até 10 meses. Início: Abril/2010 – Final: Janeiro/2011. 

 
6. NÚMERO DE VAGAS 
1 vaga. 
 
7. PERFIL NECESSÁRIO AO CONSULTOR  
 
Formação acadêmica: Graduação e Mestrado Ciências Humanas; 
 



Qualificação Profissional:  
− Experiência profissional mínima de 5 (cinco) anos em docência na Educação Básica. 

− Produção acadêmica na área de Educação e Saúde. 

− Experiência profissional mínima de 2 (dois) anos em docência no Nível Superior. 

− Disponibilidade para viagens. 

8. Processo Seletivo 

a) O processo seletivo simplificado de que trata este Termo de Referência consistirá de duas fases: 1ª fase - 

análise curricular; 2ª fase – entrevista. 

b) Os candidatos selecionados para a 2ª fase do processo seletivo que não residam em Brasília/DF poderão 

participar do processo de seleção por meio de entrevista via telefone, que será gravada e anexada ao 

Processo. 

c) Todos os candidatos selecionados para a 2ª fase do processo deverão apresentar documentação 

comprobatória da experiência profissional e de formação acadêmica, no momento da entrevista. 

d) Os candidatos selecionados para a entrevista que não residam em Brasília deverão remeter a 

documentação comprobatória da experiência profissional e de formação acadêmica (autenticados) por 

Sedex, no prazo de até 02 (dois) dias após a entrevista por telefone. 

 

9. COMISSÃO DE SELEÇÃO Conforme Deliberação Normativa nº 1, de 23/08/2008 
• Rosimere Gomes Rocha  – SIAPE: 1091027 
• Carlos Magno Laboissiere Faria – SIAPE: 1739285 
• Luiz Roberto Rodrigues Martins  – SIAPE: 5310667 

 

Brasília, 26 de fevereiro de 2009. 

 
___________________________________________ 

JAQUELINE MOLL 

Diretora de Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania 
 
 

 

 

__________________________________________________ 

Ivan Carlos Ferreira Lima 

Coordenador do Projeto 

 

 


