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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 Inteagral e 

Integrada, Ambiental, em direitos Humanos e em  Educação e Saúde . 

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

Consultoria Produto / 06 (seis) vagas.  Brasília/DF 

Objetivo da Contratação 

Apoiar o desenvolvimento de estratégias formativas para a gestão, execução e avaliação dos processos 
pedagógicos e metodológicos das atividades de educação integral e integrada, nos estados: CONSULTOR 
1 – Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Distrito Federal, Goiás, Paraíba; CONSULTOR 2 –
Ceará, Maranhão, Tocantins, Paraná, Rio Grande do Norte; CONSULTOR 3 – Rio de Janeiro e Espírito 
Santo; CONSULTOR 4 – Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso;  
CONSULTOR 5 – Pernambuco, Bahia, Sergipe e Alagoas; CONSULTOR 6 - São Paulo, Piauí e Minas 
Gerais. 
Unidade Supervisora 

Diretoria de Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania - DEIDHUC 

Cargo do Supervisor 

Diretora 

 

1.JUSTIFICATIVA 

 
 A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) do 
Ministério da Educação tem a responsabilidade de desenvolver e implementar políticas 
educacionais voltadas para a inclusão e a diversidade, traduzindo em ações as diretrizes do 
Governo Federal no que concerne ao fortalecimento da capacidade do Estado responder de 
forma satisfatória e eficiente às demandas educacionais da sociedade brasileira, especialmente 
dos segmentos que vivem em situações de discriminação e vulnerabilidade social. 
 Cabe ainda a SECAD a responsabilidade de coordenar a integração das efetividades às 
políticas de combate às desigualdades no acesso à educação, imprimindo maior coordenação e 
articulação dentro do próprio MEC e entre os diferentes níveis de governo (União, Estados e 
Municípios).  O desenho organizacional da SECAD, por sua vez, traduz uma concepção 
institucional inovadora que favorece tanto a eficiência gerencial quanto a participação 
democrática de uma pluralidade de atores governamentais e sociais no desenvolvimento de 
políticas públicas voltadas para a inclusão e diversidade. 
           O direito à educação de qualidade é um elemento fundamental para a ampliação e para a 
garantia dos direitos humanos e sociais, e condição para a própria democracia. Considerando-se 
a complexidade e a urgência das demandas sociais que dialogam com os processos escolares, 
o desafio que está posto, na perspectiva da atenção integral e da Educação Integral, é o da 
articulação dos processos escolares com outras políticas sociais, outros profissionais e 
equipamentos públicos, na perspectiva de garantir o sucesso escolar.  



 2

 A amplitude da educação integral implica considerar o sujeito em sua condição 
multidimensional, inserido num contexto de relações político-sociais, culturais e ambientais.  
  Dessa forma, a educação integral  insere diversos macrocampos  que norteiam o 
desenvolvimento de atividades pedagógicas, que devem ser  inseridas no Projeto Político 
Pedagógico, que visem uma articulação curricular na perspectiva da melhoria na qualidade do 
ensino regular.   
        A partir daí faz-se necessário o desenvolvimento de ações de capacitação, 
acompanhamento e avaliação previstos no Projeto em tela, a fim de  ratificar ou retificar as 
ações, com o propósito de buscar cada vez mais eficiência e eficácia à aplicação dos recursos 
públicos em suas políticas educacionais. 

            Assim, por meio do presente Termo de Referência, propõe-se a contratação de seis 
especialistas, com conhecimento técnico específico, que venham subsidiar a SECAD na 
elaboração dos suportes teórico-metodológicos para a  coordenação e fomento de  práticas de 
atividades de capacitação no processo de implantação da Educação Integral, com o propósito de 
buscar  cada vez mais eficiência e eficácia à aplicação dos recursos públicos, sob a égide do 
Programa Mais Educação, enquanto instrumento de ação do Plano de Desenvolvimento da 
Educação – PDE. 

 Os documentos serão realizados junto às Unidades Federativas, sendo atribuído a cada 
consultor um Grupo de Estados, conforme, abaixo distribuídos de acordo com a quantidade de 
escolas a serem pesquisadas:  

CONSULTOR 1 – Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Distrito Federal, Goiás, 
Paraíba.   

CONSULTOR 2 – Ceará, Maranhão, Tocantins, Paraná, Rio Grande do Norte. 

CONSULTOR 3 – Rio de Janeiro e Espírito Santo. 

CONSULTOR 4 – Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso.  

CONSULTOR 5 – Pernambuco, Bahia, Sergipe e Alagoas. 

CONSULTOR 6 - São Paulo, Piauí e Minas Gerais. 
 

2. Vinculação com o PRODOC 

Resultado: 

3.1 Programa de formação elaborado e desenvolvido para educação integral e comunitária, 

ambiental, em direitos humanos e educação e saúde. 

Atividades: 

3.1.1 Elaborar programa de formação para gestores, professores e profissionais da educação e 

da saúde que trabalham com as temáticas de educação integral e comunitária, ambiental, em 

direitos humanos e educação e saúde.  

3.1.3 Programar e apoiar a formação de comunidades de aprendizagem entre profissionais de 

instituições que trabalham com educação integral e comunitária, ambiental, em direitos humanos e 

educação e saúde.  

3.1.6 Formular processos e procedimentos para a institucionalização da formação em educação 

integral, ambiental, em direitos humanos e educação e saúde no sistema nacional de formação dos 

profissionais de educação. 

 

3. Atividades e Produtos esperados 

Atividades para elaboração do Produto 1: 
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a) Mapear as informações registradas nos projetos de formação das universidades conveniadas com o 

Programa Mais Educação no que tange ao conteúdo programático das ações a serem desenvolvidas; 

b) Analisar as informações provenientes das respostas obtidas das universidades por meio das 

formações efetivadas relativas a educação integral. 

 

Produto 1: Documento contendo análise didática e metodológica das atividades de capacitação  

desenvolvidas com gestores, professores e demais profissionais envolvidos na educação integral 

e integrada, para a criação de novos instrumentos de implementação de formações do Programa 

Mais Educação. 

 

Atividades para elaboração do Produto 2:  

a) Identificar os instrumentos utilizados para cadastro dos diferentes atores envolvidos no 

programa Mais Educação sistematizando-os a partir dos dados cadastrais; 

b) Levantar informações acerca dos perfis técnico-profissionais dos diferentes atores envolvidos 

no programa Mais Educação. 

 

Produto 2: Documento contendo análise diagnóstica dos perfis técnico-profissionais  dos 

diferentes atores que desenvolvem a educação integral e integrada, visando alcançar um perfil 

técnico-profissional necessário  para a efetivação da gestão que pressupõe a Educação Integral 

do Programa Mais Educação. 

 

Atividades para elaboração do Produto 3: 

a) Instrumentalizar os agentes por meio de formações para atuarem no Programa Mais 

Educação, em âmbito estadual, com a finalidade de composição dos  Comitês Metropolitanos; 

b) Sistematizar os dados existentes nas Secretarias de Educação (Estaduais e Municipais) parceiras 

que integram o Comitê Metropolitano, na perspectiva de uma ação intersetorial. 

 

Produto 3: Documento contendo proposta de instrumentalização para os profissionais 

envolvidos na educação integral e integrada, visando fomentar a criação e implementação dos 

Comitês Metropolitanos do Programa Mais Educação nas Secretarias de Educação (Estaduais e 

Municipais) no território do Programa Mais Educação. 

 

Atividades para elaboração do Produto 4: 

a) Identificar e comparar os  instrumentos de avaliação utilizados nos seminários desenvolvidos pelo 

Programa Mais Educação no que se refere às formações de gestão do programa. 

 

Produto 4: Documento contendo proposta de instrumentos e métodos de avaliação, a partir dos 

seminários temáticos realizados em 2009, para  subsidiar os profissionais na execução da  

gestão do Programa Mais Educação. 
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Atividades para elaboração do Produto 5: 

a) Identificar, sistematizar e analisar as propostas pedagógicas e cronograma de execução que 

contemplem a intersetorialidade das formações realizadas nos territórios do Programa Mais Educação.  

 

Produto 5: Documento contendo proposta de compartilhamento dos instrumentos e 

procedimentos pedagógicos e das avaliações utilizadas nos seminários temáticos, incidindo na 

institucionalização das formações para o Programa Mais Educação nos anos de 2010 e 2011. 

 

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 análise didática e metodológica 

das atividades de capacitação  desenvolvidas com gestores, 

professores e demais profissionais envolvidos na educação 

integral e integrada, para a criação de novos instrumentos de 

implementação de formações do Programa Mais Educação. 

29/04/2010 R$ 12.000,00 

Produto 2:  Documento contendo análise diagnóstica dos perfis 

técnico-profissionais  dos diferentes atores que desenvolvem a 

educação integral e integrada, visando alcançar um perfil técnico-

profissional necessário  para a efetivação da gestão que 

pressupõe a Educação Integral do Programa Mais Educação. 

28/06/2010 R$ 9.000,00 

Produto 3: Documento contendo proposta de instrumentalização 

para os profissionais envolvidos na educação integral e integrada, 

visando fomentar a criação e implementação dos Comitês 

Metropolitanos do Programa Mais Educação nas Secretarias de 

Educação (Estaduais e Municipais) no território do Programa Mais 

Educação. 

02/09/2010 R$ 15.000,00 

Produto 4: Documento contendo proposta de instrumentos e 

métodos de avaliação, a partir dos seminários temáticos realizados 

em 2009, para  subsidiar os profissionais na execução da  gestão 

do Programa Mais Educação. 

 
04/11/2010 

R$ 9.000,00 
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Produto 5: Documento contendo proposta de compartilhamento 

dos instrumentos e procedimentos pedagógicos e das avaliações 

utilizadas nos seminários temáticos, incidindo na 

institucionalização das formações para o Programa Mais Educação 

nos anos de 2010 e 2011. 

 
15/01/2011 

R$ 15.000,00 

 

5. PRAZO DE EXECUÇÃO DO TRABALHO 

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

 

6.NÚMERO DE VAGAS 

Serão contratados 06 (seis) consultores com disponibilidade  para viajar, sendo cada um 
responsável para analisar as experiências formativas nos seguintes estados: CONSULTOR 1  – 
Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Distrito Federal, Goiás, Paraíba; 
CONSULTOR 2 – Ceará, Maranhão, Tocantins, Paraná, Rio Grande do Norte; CONSULTOR 3 – 
Rio de Janeiro e Espírito Santo; CONSULTOR 4 – Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato 
Grosso do Sul, Mato Grosso.; CONSULTOR 5 – Pernambuco, Bahia, Sergipe e Alagoas; 
CONSULTOR 6 - São Paulo, Piauí e Minas Gerais. 
 

7.PERFIL NECESSÁRIO AO CONSULTOR  

Formação acadêmica: Graduação na área de Ciências Humanas e/ou Saúde e Especialização 

na área de Ciências Humanas e/ou Sociais e/ou Saúde; 

Qualificações:  

- Experiência profissional mínima de 5(cinco) anos em análise e/ou coordenação de resultados 

de projetos educacionais e/ou saúde; e/ou 

−Experiência profissional mínima de 5(cinco) anos em gestão e/ou acompanhamento de projetos 

educacionais e/ou saúde. 

- Disponibilidade para viagens. 

 

8. 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 
• Rosimere Gomes Rocha  – SIAPE: 1091027 

Brasília, 26 de fevereiro de 2010. 

 
___________________________________________ 

JAQUELINE MOLL 

Diretora de Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania 
 
 

 

_____________________________________________ 

Ivan Carlos Ferreira Lima 

Coordenador do Projeto 


