
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO E DIVERSIDADE 

DIRETORIA DE ESTUDOS E ACOMPANHAMENTO DAS VULNERABILIDADES EDUCACIONAIS 

 

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 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 (uma) vaga Brasília/DF 

Objetivo da Contratação 

Orientar as pesquisas diagnósticas sobre políticas de planejamento e gestão da educação integral e 

integrada no Brasil. 

Unidade Supervisora 

Diretoria de Educação Integral  Direitos e Humanos e Cidadania 

Cargo do Supervisor 

Diretora 

 

I.JUSTIFICATIVA 

 O Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade (SECAD) e da Secretaria de Educação Básica (SEB), em parceria com o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDE) retornou o 

ideal de Educação Integral, por meio da concepção e da implementação do Programa Mais Educação, 

instituído pela Portaria interministerial nº 17/2007.  

 Nesse contexto institucional a Educação Integral vem garantir proteção e desenvolvimento integral 

às crianças e aos adolescentes, sujeitos de direitos que vivem na contemporaneidade marcada por 

intensas transformações, no acesso e na produção de conhecimentos, nas relações sociais entre 

diferentes gerações e culturas. 

  A escola em tempo integral deve atender crianças e adolescentes em torno de uma proposta 

pedagógica que responda às necessidades básicas dos alunos das escolas públicas, passando  assim, a 

oferecer, além de uma educação de qualidade no turno regular, oficinas pedagógicas no turno inverso, 

atendendo os estudantes de forma completa.  

 É nesse sentido que o  Programa MAIS EDUCAÇÃO traz o desafio da intersetorialidade como eixo 

estruturador da intervenção pública no campo educativo. Trata-se de uma articulação entre os diferentes 

Ministérios com o objetivo de contribuir para a educação integral de crianças, adolescentes e jovens.  



 

 Para o atingimento dessas intervenções é que a SECAD propõe desenvolver estudos e pesquisas 

sobre concepções e princípios metodológicos aplicados à gestão a ao planejamento da educação integral 

e integrada, ambiental, em direitos humanos e em educação e saúde. Para tanto, se se faz necessário a 

contratação de consultores que se identifiquem com a realização dos estudos e pesquisas e que 

evidenciem os resultados das propostas pedagógicas e experiências metodológicas que estão sendo 

desenvolvidas pelas escolas nas diversas regiões brasileiras. 

  
II. Vinculação com o PRODOC 

Resultados: 

 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. 

1.2 - Estudos comparados desenvolvidos em perspectiva internacional para apoiar a avaliação das 

diferentes experiências de educação integral e integrada, ambiental, em direitos humanos e em educação 

e saúde. 

 

Atividades: 

1.1.1 – Subsidiar encontros técnicos para a realização de pesquisas e estudos e pesquisas sobre 

concepção e princípios metodológicos aplicados à organização pedagógica da oferta de educação 

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

1.1.2 – Programar e realizar estudos sobre concepções e princípios metodológicos aplicados à 

organização pedagógica da oferta de educação integral e integrada, ambiental , em direitos humanos e 

em educação e saúde. 

 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. 

1.2.1 - Programar e organizar processos metodológicos para a realização de estudos comparativos 

relacionados às concepções e organização da educação integral e integrada, ambiental, em direitos 

humanos e em educação e saúde. 

 

III. Atividades e Produtos esperados 

Atividades para elaboração do Produto 1: 

a) Levantar informações acerca das práticas desenvolvidas pelas escolas com o intuito de mapear e 

analisar a percepção dos profissionais que atuam no programa mais educação. 

Produto 1: documento contendo mapeamento do nível de satisfação, insatisfação e os resultados 

identificados no ambiente escolar, nas práticas e conteúdos educativos vivenciados pelas escolas que 

aderiram  ao Programa Mais Educação em 2008/2009. 

 

Atividades para elaboração do Produto 2: 

a)  Analisar as práticas  das escolas que trabalham com educação integral  e que se utilizam de parcerias, 



fora do ambiente escolar, como forma de identificação dos procedimentos operacionais por elas 

desenvolvidos. 

Produto 2: documento contendo identificação e análise das parcerias realizadas pelas escolas estaduais 

e municipais, que aderiram ao Programa Mais Educação 2008/2009 com destaque para: caracterização, 

finalidade/objetividade, maneiras  e procedimentos formais, planejamento organizacional e modos de 

operacionalização, no intuito de promover estudos comparativos e replanejamento dos procedimentos 

adotados pelas escolas que desenvolvem  atividades de educação integral com ajuda de parceiros. 

 

Atividades para elaboração do Produto 3: 

a) Sistematizar dados coletados junto as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação para 

demonstração de resultados, tanto quantitativo como qualitativo, obtidos pelas escolas   com a 

implantação do Programa Mais Educação.  

Produto 3: documento contendo análise dos resultados quantitativo e qualitativo de dados coletados junto 

às Secretarias Estaduais e Municipais sobre a evolução de matrícula 2008 a 2010, correção distorção 

idade série e melhoria de rendimento escolar dos alunos, envolvidos no programa de educação integral e 

integrada, para  divulgação junto às escolas das diversas regiões brasileiras que atuam com educação 

integral. 

 

Atividade para elaboração do Produto 4 

a) Analisar os procedimentos operacionais adotados pelas escolas na definição de critérios para a 

quantificação inicial dos alunos participantes do programa mais educação, quando da elaboração dos 

planos de atendimento e a consequente redução  em época  do recadastramento.   

Produto 4: documento contendo mapeamento e análise das causas da redução e ampliação de alunos 

indicados pelos escolas quando na adesão e recadastramento do plano de atendimento nos anos de 

2008/2009 para o ano de 2010, referente ao Programa Mias Educação,  para subsidiar estudos, 

planejamento, divulgação de informações  e expansão do programa em anos subsequentes. 

 

Atividade para elaboração do Produto 5 

a) Identificar junto às Secretarias Estaduais e Municipais e escolas envolvidas no programa em 2008 a 

2009, experiências consideradas exitosas a partir da implantação dos macrocampos e atividades, 

analisando as interfaces do planejamento das oficinas desenvolvidas, com as atividades e estratégias 

pedagógicas no cotidiano do currículo escolar. 

Produto 5: documento contendo levantamento e análise quantitativo e qualitativa das experiências 

exitosas, referentes a aplicabilidade dos macrocampos e respectivas atividades, e suas interfaces com as 

atividades pedagógicas desenvolvidas no cotidiano de sala de aula,  em escolas estaduais e municipais 

que aderiram ao Programa em 2008 e 2009, para divulgação nos encontros, seminários, reuniões 

promovidas pela SECAD. 

 

IV. 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 mapeamento do nível de satisfação, 

insatisfação e os resultados identificados no ambiente escolar, nas 

práticas e conteúdos educativos vivenciados pelas escolas que aderiram  

ao Programa Mais Educação em 2008/2009. 

29/04/2010 R$ 12.000,00 

Produto 2:  documento contendo identificação e análise das parcerias 

realizadas pelas escolas estaduais e municipais, que aderiram ao 

Programa Mais Educação 2008/2009 com destaque para: caracterização, 

finalidade/objetividade, maneiras  e procedimentos formais, planejamento 

organizacional e modos de operacionalização, no intuito de promover 

estudos comparativos e replanejamento dos procedimentos adotados 

pelas escolas que desenvolvem  atividades de educação integral com 

ajuda de parceiros. 

25/06/2010 R$ 9.000,00 

Produto 3:  documento contendo análise dos resultados quantitativo e 

qualitativo de dados coletados junto às Secretarias Estaduais e 

Municipais sobre a evolução de matrícula 2008 a 2010, correção 

distorção idade série e melhoria de rendimento escolar dos alunos, 

envolvidos no programa de educação integral e integrada, para  

divulgação junto às escolas das diversas regiões brasileiras que atuam 

com educação integral 

01/09/2010 R$ 15.000,00 

Produto 4: documento contendo mapeamento e análise das causas da 

redução e ampliação de alunos indicados pelos escolas quando na 

adesão e recadastramento do plano de atendimento nos anos de 

2008/2009 para o ano de 2010, referente ao Programa Mias Educação,  

para subsidiar estudos, planejamento, divulgação de informações  e 

expansão do programa em anos subsequentes. 

03/11/2010 R$ 9.000,00 

Produto 5: documento contendo levantamento e análise quantitativo e 

qualitativa das experiências exitosas, referentes a aplicabilidade dos 

macrocampos e respectivas atividades, e suas interfaces com as 

atividades pedagógicas desenvolvidas no cotidiano de sala de aula,  em 

escolas estaduais e municipais que aderiram ao Programa em 2008 e 

2009, para divulgação nos encontros, seminários, reuniões promovidas 

pela SECAD. 

10/01/2011 R$ 15.000,00 

 

V PRAZO DE EXECUÇÃO DO TRABALHO 

 

Até 10 meses. Início: Abril/2010 – Final: Janeiro/2011 



 

VI PERFIL NECESSÁRIO AO CONSULTOR  

 

Formação acadêmica: Pós graduação completo  nas áreas de ciências humanas e/ou sociais e/ou 

saúde. 

Qualificação: Qualificação profissional, comprovada, no mínimo oito anos em projetos de políticas 

públicas de educação e/ou saúde, participando ou coordenando processo de monitoramento e avaliação 

de políticas públicas nas áreas acima referidas. 

 

VII. 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. 

 

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

 

Brasília, 23 de fevereiro de 2010. 

 

JAQUELINE MOLL 

Diretora de Educação Integral Direitos Humanos e Cidadania 

 

 

Ivan Carlos Ferreira Lima 

Coordenador do Projeto 


