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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO E DIVERSIDADE 

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 
COORDENAÇÃO-GERAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA 
 

Projeto BRA/10/001 – ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS IBERO-AMERICANOS PARA A 
EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA - OEI - 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 / 4 (quatro) vagas.  Brasília/DF 

Objetivo da Contratação 

Mapear nos territórios do programa Mais Educação as ações, projetos e políticas públicas de 
educação ambiental, por unidade da Federação (UF), que contribuem ou podem contribuir com 
o fortalecimento dos arranjos educativos locais na implementação da educação integral e 
integrada, propondo marco lógico para construção de escolas integrais sustentáveis.   

Unidade Supervisora 

Coordenação-Geral de Educação Ambiental 

Cargo do Supervisor 

Coordenadora-Geral 

 

1. Justificativa 

 
A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad/MEC), desde 
2004, tem apoiado ações e políticas estruturantes de educação ambiental nos estados e 
Distrito Federal, propondo uma perspectiva sistêmica e integrada. Esse apoio resultou ou 
contribuiu na organização de três edições da Conferência Nacional Infanto-juvenil pelo Meio 
Ambiente, com mobilização de milhares de escolas e comunidades; constituição de, pelo 
menos, quatro mil comissões de meio ambiente e qualidade de vida nas escolas (Com-Vidas); 
formação continuada de professores e outros profissionais da educação em EA; 
empoderamento dos Coletivos Jovens de Meio Ambiente (CJs); criação e/ou fortalecimento de 
núcleos ou coordenações de EA nas secretarias de educação dos estados e capitais; criação 
e/ou fortalecimento das CIEAs - Comissões Interinstitucionais de Educação Ambiental nas 
UFs. 
 
Com a criação da Diretoria de Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania (Deidhuc) na 
estrutura da Secad/MEC e a implantação do programa Mais Educação como estratégia de 
implementação de uma proposta de educação integral e integrada, surgem novos e 
importantes desafios para a aplicação da Política Nacional de Educação Ambiental – Lei 
9.795/99 e o Programa Nacional de Educação Ambiental – ProNEA nos sistemas de ensino, 
visando à melhoria da qualidade da educação básica.  
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Entre os desafios ora apresentados para as políticas de educação ambiental (EA) e seu 
enraizamento nas unidades da federação (UFs) e sistemas de ensino, no contexto dos 
arranjos educativos criados pela educação integral, destacam-se: a necessidade de elaborar 
marco lógico para implantação e implementação de “escolas integrais sustentáveis”, 
considerando três eixos: currículo, gestão e prédio escolar; a ampliação da interatividade 
institucional na oferta da educação ambiental; o dimensionamento das demandas dos planos 
de ações articuladas (PAR) dos municípios e estados atendidos pelo Mais Educação, cujas 
respostas da Secad/MEC poderão ser dadas a partir dos novos espaços, tempos e atores 
envolvidos na proposta de educação integral e integrada; o estabelecimento de mecanismos e 
instrumentos de monitoramento e avaliação para verificação dos processos desenvolvidos e 
dos resultados obtidos; a necessidade de fortalecer a institucionalização e a articulação 
intersetorial da educação ambiental nas secretarias de educação.   
 
Assim, para aprofundar e dar consecução ao trabalho de enraizamento, institucionalização e 
qualificação da educação ambiental, articulado à proposta de educação integral e integrada da 
Secad/MEC, propõe-se a contratação de consultoria para mapear e propor meios 
organizacionais e operacionais que visem à ampliação e potencialização da interatividade 
institucional na oferta da educação ambiental nos territórios do programa Mais Educação, bem 
como a inserção qualificada da educação ambiental nas ações de educação integral nas 
escolas a serem atendidas pelo Programa.  
 
Propõe-se também a elaboração de um marco lógico, a ser utilizado como instrumento 
referencial para o planejamento, o monitoramento e a avaliação dos processos e políticas de 
educação ambiental inseridos nos arranjos educativos do Mais Educação.  
 
Os documentos e produtos estarão relacionados a um grupo de, no máximo, 7 UFs por 
consultor, cuja distribuição será definida quando da contratação. 
  
 
 
 2. Vinculação com o PRODOC 
 
Resultado 3.2: Meios operacionais e organizacionais definidos e estruturados para ampliar a 
interatividade institucional na oferta da educação integral e comunitária, ambiental, em direitos 
humanos e em educação e saúde. 
 
Atividades: 
3.2.3) Criar e validar sistemática de avaliação da interatividade institucional, na comunidade, 
para a oferta da educação integral e comunitária, ambiental, em direitos humanos e educação 
e saúde.  
3.2.4) Formular estratégias e instrumentos para promover a interatividade institucional na 
oferta de educação integral e comunitária, ambiental, em direitos humanos e educação e 
saúde. 
 
Resultado 3.3: Mecanismos e instrumentos de monitoramento e avaliação formulados e 
validados para verificação dos processos e resultados produzidos pela educação integral e 
comunitária, ambiental, em direitos humanos e educação e saúde. 
 
Atividades: 
3.3.1) Formular sistemática de monitoramento e avaliação de efetividade relacionada à ação 
interveniente em educação integral, ambiental, em direitos humanos e educação e saúde. 
 
 
 3. Atividades e Produtos esperados 
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Atividades para elaboração do Produto 1: 
a) Mapear a situação institucional da educação ambiental nas secretarias de educação dos territórios 
do programa Mais Educação, identificando sua relação com a educação integral e integrada;  

b) Mapear a oferta de educação ambiental no programa Mais Educação e relacionar as escolas 
participantes das três edições da Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente 
que integram o programa; 

c) Elaborar portifólio contendo informações dos perfis profissionais dos técnicos e 
coordenadores dos núcleos de educação ambiental nas secretarias de educação que 
implementam o programa Mais Educação e ações de educação ambiental. 

 
Produto 1: Documento com descrição do estado da arte do processo de 
institucionalização da educação ambiental nas unidades da Federação contendo análise 
das ações, projetos e políticas de educação ambiental desenvolvidos e seu possível 
posicionamento nos arranjos educativos locais da educação integral e integrada nas 
Ufs pelas quais ficar responsável. 
 
 
Atividades para elaboração do Produto 2: 
 
a) Pesquisar relatórios anteriores e materiais existentes sobre ações de EA na SECAD, 
levantando informações junto às instituições responsáveis pela temática, incluindo a formação 
continuada de professores e profissionais da educação, nas Ufs pelas quais for responsável; 

b) Pesquisar as demandas de EA nos Planos de Ações Articuladas – PAR elaborando mapa 
de interface com os territórios do programa Mais Educação das Ufs pelas quais for 
responsável; 

c) Mapear potenciais espaços educacionais sustentáveis, processos de formação de professores e 
outros profissionais da educação, movimentos de juventude e arranjos locais da educação integral. 

 
Produto 2: Documento contendo plano para atendimento às demandas de educação 
ambiental apresentadas nos Planos de Ação Articulada dos territórios do programa 
Mais Educação, para o período 2010-2012, com mapeamento das potenciais parcerias 
institucionais locais nas Ufs de sua responsabilidade. 
 
 
Atividades para elaboração do Produto 3:  
 
a) Indentificar amostra representativa de escolas que realizaram pelo menos duas edições da 
Conferência de Meio Ambiente e formaram Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida - 
Com-vida. 

b) Construir mapa com o Índice de Desenvolvimento da Educação – IDEB (2007 a 2009) dessas 
escolas, com indicação sobre sua participação no Programa Mais Educação, nas Ufs pelas quais 
ficar responsável. 

 
Produto 3: Documento técnico contendo a estrutura e o processo de implementação e 
fortalecimento das Com-vidas, com avaliação da efetividade do processo e da 
capacidade das Ufs, pelas quais estiver responsável, na continuidade e na consolidação 
dessa política.  
 
 
Atividades para elaboração do Produto 4: 
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a) Pesquisar sobre o alcance da aplicação do Marco Lógico no planejamento, monitoramento e 
avaliação de políticas públicas, para elaboração de matriz lógica da “escola integral sustentável”, que 
subsidiará operacionalmente as atividades do macrocampo Meio Ambiente no âmbito do programa 
Mais Educação;  

b) Levantar resultados quantitativos e qualitativos das políticas de educação ambiental 
implementadas nos territórios do programa Mais Educação. 

c) Pesquisar documentos sobre a implementação do curso a distância em educação ambiental 
e escolas  sustentáveis/Com-vida. 

Produto 4: Documento técnico contendo, a partir da construção de um marco lógico e 
dos resultados das políticas de educação ambiental implementadas nos territórios do 
programa Mais Educação, problematizações e proposições para implantação de escolas 
integrais sustentáveis nas Ufs pelas quais estiver responsável. 
 
 
 4. Insumos 
 
Serão disponibilizados pela Secad/MEC os seguintes insumos para a consultoria: 
a) Apoio da equipe técnica para reuniões de trabalho que se fizerem necessárias para a 
discussão do conteúdo e principais resultados do trabalho; 
b) Informações de domínio da Secad/MEC para a execução do trabalho; 
c) Passagens e diárias para viagens. 
 
 
 5. Prazo, custo e cronograma de atividades: 
 
O trabalho da consultoria deverá ser executado no prazo máximo de 12 (doze) meses, 
contado a partir da 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, o 
cronograma a seguir: 
 

Produtos 
Data de 
Entrega Valor 

Produto 1: Documento com descrição do estado da arte do processo 
de institucionalização da educação ambiental nas unidades da 
Federação contendo análise das ações, projetos e políticas de 
educação ambiental desenvolvidos e seu possível posicionamento nos 
arranjos educativos locais da educação integral e integrada nas Ufs 
pelas quais ficar responsável. 

28/05/2010 R$ 16.000,00 

Produto 2: Documento contendo plano para atendimento às 
demandas de educação ambiental apresentadas nos Planos de Ação 
Articulada dos territórios do programa Mais Educação, para o período 
2010-2012, com mapeamento das potenciais parcerias institucionais 
locais. 

06/08/2010 R$ 14.500,00 

Produto 3: Documento técnico contendo a estrutura e o processo de 
implementação e fortalecimento das Com-vidas, com avaliação da 
efetividade do processo e da capacidade das Ufs, pelas quais estiver 
responsável, na continuidade e na consolidação dessa política.  

12/11/2010 R$ 15.500,00 

Produto 4: Documento técnico contendo, a partir da construção de 
um marco lógico e dos resultados das políticas de educação ambiental 
implementadas nos territórios do programa Mais Educação, 
problematizações e proposições para implantação de escolas integrais 
sustentáveis nas Ufs pelas quais estiver responsável. 

08/02/2011 R$ 14.000,00 
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 6. Prazo de Execução do Trabalho 
 
Até 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do contrato. 
 
   
  7. Número de Vagas 
 
Serão contratados 4 (quatro) consultores, sendo cada um responsável pelo acompanhamento 
e apresentação de produtos referentes a, no máximo sete unidades federativas, a serem 
definidas quando da contratação. 
 
    
   8. Perfil Necessário ao Consultor 
 
Formação acadêmica: Graduação em curso superior na área de Ciências Humanas, Sociais 
ou Biológicas.  
Qualificações: 
- Experiência mínima de 3 (três) anos em processos educativos e pedagógicos voltados para a 
Educação Ambiental;  
- Conhecimento em facilitação/mediação de grupos, reuniões e eventos;  
- Disponibilidade para viagens. 
  

 9. Comissão de Seleção 

 
Conforme Deliberação Normativa nº 1, de 23/08/2005: 
 
 1) Rachel Trajber – SIAPE: 1457151 
 2) Luciano Chagas Barbosa – SIAPE: 1518348 
            3) Luiz Cláudio Lima Costa – SIAPE: 1342207 
 
Brasília, 03 de março de 2010. 

 

RACHEL TRAJBER 
Coordenadora-Geral de Educação Ambiental 

 
De acordo. 
 
 
 

JAQUELINE MOLL 
Diretora de Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania 

 
 

 
 

IVAN CARLOS FERREIRA LIMA 
Coordenador do Projeto 


