
 

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 as 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 

Selecionar e contratar consultoria especializada para sistematizar e avaliar resultados de pesquisas 

diagnósticas sobre políticas de planejamento e gestão da educação integral e integrada e em 

educação e saúde no Brasil. 

Unidade Supervisora 

Diretoria de Educação Integral  Direitos e Humanos e Cidadania 

Cargo do Supervisor 

Diretora 

 

I. JUSTIFICATIVA  

A escola deve  se constituir como um espaço ampliado de experiência e de contextualização social dos 
indivíduos, de construção de suas identidades, de exercício da autonomia, de realização de sua 
emancipação, de aprendizado colaborativo e participativo, de desenvolvimento do protagonista e de sua 
consciência como agente político. É essa experiência do indivíduo em processo de sociabilidade que, 
protege e resgata os direitos da criança e do adolescente, na medida em que dá a cada um as condições de 
exercício da sua liberdade e de seu destino.  
Nesse sentido, os diversos acúmulos e estudos no campo educacional têm nos conduzido à conclusão de 
que políticas públicas, ao visarem a melhoria da qualidade do ensino, devem necessariamente propor a 
ampliação de olhares sobre o que é a instituição escolar, seu lugar na contemporaneidade. 
 Visar a proteção integral desse momento da vida de todos os cidadãos, com intervenções da assistência 
social e da rede de proteção e de tecnologias sociais que se organizam a partir do Estado é, mais do que 
tudo, gerar os contextos de integração de políticas públicas em suas áreas de incidência. Para tanto, é 
necessário ter a família e a comunidade como focos prioritários das ações empreendidas, são elas que 
deverão ser fortalecidas e cultivadas como contextos fundamentais ao ensino e à sociabilidade.  
Ao ser proposto e configurado, o Programa Saúde na Escola pretende justamente essa inter-relação e 
interterritorialidade que permeia o desdobramento dos projetos já existentes no Governo Federal.  No 
sentido de viabilizar essa integração na área de educação e saúde, foi instituído por decreto presidencial em 
2007, o programa saúde na escola com finalidade de contribuir para a formação integral dos estudantes da 
rede pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde e ainda, 
promover a articulação entre os Ministérios da Saúde e educação e consequentemente uma articulação 



também entre as secretarias estaduais e municipais de educação e saúde. 
A busca por essa atuação governamental e não-governamental coordenada, intersetorial e multidisciplinar, 
só se esgotará na afirmação de um projeto educacional diferenciado e consistente, investido da noção de 
formação plena, cidadã, cultural e social, capacitado a efetivamente renovar o lugar e a missão da escola 
em sua emergência contemporânea em territórios e cidades brasileiros.  
Dessa forma, pretende-se otimizar recursos públicos federais, estaduais e municipais – sejam eles 
financeiros, intelectuais, humanos ou estruturais – e garantir mais eficácia e proveito às ações que se 
pretendem como indutoras da formação integral dos indivíduos em cidadãos e cidadãs. 
Para tanto se torna necessário investir na contratação de consultoria especializada, com ampla experiência 
e conhecimento técnico na execução de políticas públicas de educação e nas diversas áreas 
correlacionadas, para subsidiar a SECAD/MEC na sistematização e análise de resultados de pesquisas 
diagnósticas sobre políticas de planejamento e de gestão integrada de educação e saúde. 
 
  

II. Vinculação com o PRODOC 

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.  

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 :  

1.1.3 desenvolver estudos e pesquisas sobre formulação de propostas sustentáveis de Educação Integral e 

Integrada, em Direitos Humanos e Saúde; 

3.2.1 realizar estudos de viabilidade para a incorporação regular e formal dos saberes existentes na 

comunidade às atividades pedagógicas de instituições que atuem com educação integral e comunitária, 

ambiental, em direitos humanos e em educação e saúde; 

3.2.2 realizar estudos integrados para o uso compartilhado de equipamentos e instalações comunitárias na 

oferta de educação integral e comunitária, ambiental, em direitos humanos e em educação e saúde. 

 

II - Atividades e Produtos esperados 

 

Atividades para elaboração do Produto 1: 

a) identificar estudos existentes sobre incorporação de conceitos da educação popular em projetos de 

educação e saúde. 

b) elaborar  roteiro de análise dos estudos inventariados 
c) analisar resultados de “casos” de sucesso em áreas relacionadas á saúde e educação   
 

Produto 1: documento contendo análise de experiências realizadas junto a comunidade extra-escolar, 

sobre os saberes e concepções populares com indicação das formas e procedimentos de como incorporá-

los às atividades pedagógicas desenvolvidas por projetos relacionados a educação e saúde. 

 
Atividades para elaboração do Produto 2:  

a) elaborar levantamento de dados quantitativos sobre atendimento previsto e realizado de ações  
integradas de educação e saúde 

b) selecionar e definir conceitos e indicadores de análise de resultados 
 

Produto 2: documento contendo análise quantitativa e qualitativa do número de atendimentos realizados 



nas ações do componente 1: Avaliação das condições de saúde, do Programa Saúde na Escola, por meio 

de relatórios do SIMEC com vistas ao aprimoramento não só do instrumento de coleta do sistema de 

monitoramento utilizado,mas do planejamento das ações. 

 

 

Atividades para elaboração do Produto 3: 

a) mapear a distribuição de materiais do programa saúde na escola nos municípios que fizeram adesão ao 

PSE em 2008; 

b) coletar informações sobre utilização de materiais já distribuídos pelo Ministério da Educação, nos 

municípios que fizeram adesão ao PSE em 2008; 

c) analisar dados referentes ao recebimento e uso de materiais clínicos e pedagógicos, sistematizados no 

SIMEC (Sistema Integrado de Planejamento Orçamento e Finanças do Ministério da Educação). 

 

Produto 3: documento contendo levantamento e análise da situação de uso dos materiais clínicos e 

pedagógicos nas escolas com adesão ao PSE/MEC em 2008 e 2009, para subsidiar propostas de 

elaboração de manual orientador de utilização de materiais  pelos profissionais que atuam na interface 

educação e saúde. 

 

Atividade para elaboração do Produto 4 

a) analisar os princípios da educação integral e integrada referentes ao macrocampo relacionado com 

ações de educação e saúde. 

b) identificar nos relatórios de acompanhamento e monitoramento do programa de educação integral e 

integrada experiências exitosas relativas à educação e saúde. 

c) definir, junto à Diretoria, roteiro de análise de experiências e instrumento para agregação de Informações 

das experiências 

 

Produto 4: Documento contendo identificação e análise das experiências do macrocampo -  promoção de 

saúde e prevenção de doenças e agravos, que possibilite identificar interfaces entre educação integral da 

saúde da escola. 

 

Atividade para elaboração do Produto 5 

a) analisar propostas de formação já realizadas para profissionais da educação básica que atuam nas redes 

de ensino, participantes de projetos relativos às  áreas de educação e saúde 

b) levantar informações quantitativas e qualitativas sobre participantes (profissionais da educação e saúde) 

em projetos de formação realizados em 2008 e 2009  

 

Produto 5: documento contendo levantamento e análise do perfil técnico dos profissionais das escolas 

cadastradas no Programa Saúde na Escola para subsidiar propostas de formação continuada na área de 

saúde. 

 

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 e cinco mil), observando-se, para o desembolso financeiro, a cronologia a seguir: 

Produtos 
Data de 

Entrega 
Valor 

Produto 1: documento contendo análise de experiências realizadas junto 

a comunidade extra-escolar, sobre os saberes e concepções populares 

com indicação das formas e procedimentos de como incorporá-los às 

atividades pedagógicas desenvolvidas por projetos relacionados a 

educação e saúde.  

28/04/10 R$ 15.000,00 

Produto 2. : documento contendo análise quantitativa e qualitativa do 

número de atendimentos realizados nas ações do componente 1: 

Avaliação das condições de saúde, do Programa Saúde na Escola, por 

meio de relatórios do SIMEC com vistas ao aprimoramento não só do 

instrumento de coleta do sistema de monitoramento utilizado,mas do 

planejamento das ações. 

 

29/06/10 R$ 12.000,00 

Produto 3: documento contendo levantamento e análise da situação de 

uso dos materiais clínicos e pedagógicos nas escolas com adesão ao 

PSE/MEC em 2008 e 2009, para subsidiar propostas de elaboração de 

manual orientador de utilização de materiais  pelos profissionais que 

atuam na interface educação e saúde. 

02/09/10 R$ 9.000,00 

Produto 4  Documento contendo identificação e análise das experiências 

do macrocampo -  promoção de saúde e prevenção de doenças e 

agravos, que possibilite identificar interfaces entre educação integral e a 

educação ambiental, no âmbito da saúde da escola. 

 

 

04/11/10 

 

 

R$ 12.000,00 

Produto 5. documento contendo levantamento e análise do perfil técnico 

dos profissionais das escolas cadastradas no Programa Saúde na Escola 

para subsidiar propostas de formação continuada na área de saúde. 

 

10/01/11 

 

R$ 12.000,00 

 

V - PRAZO DE EXECUÇÃO DO TRABALHO 

 

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

 

VI - PERFIL NECESSÁRIO AO CONSULTOR  

 

Formação Acadêmica: Graduação em Pedagogia e curso de pós-graduação e/ou mestrado na área de 

educação. 

Qualificações: experiência profissional, comprovada, no mínimo 10 anos em programas e projetos 

relacionados às políticas públicas de educação e áreas de interface com a educação, participando ou 

coordenando processos de monitoramento e avaliação de políticas públicas nessas áreas; Experiência de 



no mínimo 05 anos em assessoramento a sistemas públicos estaduais e municipais para implantação e 

implementação de políticas públicas. 

 

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 

− Alzira de Oliveira Reis e Silva – SIAPE: 1441121 

− Sonia de Fátima Bonfante Mello – SIAPE: 2457158 

− Carlos Magno Laboissiere Faria – SIAPE: 1739285 

 

Brasília, 25 de fevereiro de 2010. 

 

JAQUELINE MOLL 

Diretora de Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania 

 

 

 

IVAN CARLOS FERREIRA LIMA 

Coordenador do Projeto 


