
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

TERMO DE REFERÊNCIA SESu/DIFES – 011/2010 

 

1 – NÚMERO E TÍTULO DO PROJETO 

 

Projeto OEI/BRA/10/002 - Atualização dos Processos de Gestão e Avaliação de Políticas e 

Programas de Educação Superior no Brasil. 

 

2 – OBJETO 

 

Contratação de consultor técnico para revisão das regras de negócios que 

suportam a plataforma PINGIFES - Plataforma Integrada para Gestão das IFES, visando à 

manutenção evolutiva e a construção de novas funcionalidades. 

 

3 – JUSTIFICATIVA 

 

O Ministério da Educação lançou no final do ano de 2007 o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), cuja prioridade é investir na educação de qualidade, 

envolvendo todos os atores diversos - pais, alunos, professores e gestores - em iniciativas que 

busquem o sucesso e a permanência do aluno na escola.  

 

Objetivando dar celeridade a execução das ações do PDE o MEC e a OEI firmaram 

Projeto de Cooperação Técnica com vista ao aprimoramento da sistemática de gestão do 

Ministério da Educação. 

 

Dentro desse foco o MEC tem adotado um modelo de gestão dos programas de 

governo que utiliza sistemas informatizados como apoio e suporte a execução de ações desses 

programas e na implantação do PDE. Dessa forma o MEC pretende melhorar o alcance e 

desempenho de seus objetivos institucionais realizando o aprimoramento, a construção ou 

adequação de seus sistemas informatizados.  

 

Dessa forma, torna-se necessária a contratação de profissionais para atuarem no 

gerenciamento, desenvolvimento, e análise dos sistemas de informática que apóiam a 

execução do PDE. As contratações pleiteadas justificam-se pela necessidade de atualizar, 

aperfeiçoar e desenvolver os processos gerenciais, organizacionais e tecnológicos utilizado 

pelo MEC na formulação, implantação e avaliação das ações relacionadas à consolidação do 

Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE. 

 

A plataforma PingIFES tem como objeto o registro e acompanhamento dos dados 

necessários para tarefas essenciais da Secretaria, como o cálculo do Aluno Equivalente, 

indicador utilizado na distribuição de Orçamento de Custeio e Capital das Universidades. 

 

Atualmente, a plataforma apresenta necessidade preemente de aprimoranmento, 

notadamente no que diz respeito à evolução da ferramenta e consolidação como mecanismo 

principal de obtenção de informações precisas e qualificadas das Universidades Federais. 

 



Assim, há a necessidade de contratação de profissional especializado que conheça 

a sistemática e que tenha experiência na área de gestão de informação das IFES, para proceder 

a especificação das regras de negócios, necessárias ao aprimoramento do sistema, sanando as 

inconsistências existentes e contemplando as demandas evolutivas. 

 

4 – VINCULAÇÃO COM O PROJETO: 

 

Objetivo Específico 1 – Formular métodos, técnicas e indicadores para análise e diagnóstico 

das políticas, ações e dos programas de Educação Superior no Brasil voltados a 

expansão do acesso, a qualidade da educação, a inclusão e ao desenvolvimento 

regional sustentado e a distribuição regional eqüitativa de sua oferta. 

 

 

Resultado 1.1. Métodos e técnicas formulados e validados para aplicação na análise e no 

diagnóstico de ações, políticas e programas de educação superior. 

 

 

Atividades: 1.1.2. Formular métodos e técnicas de análise e diagnóstico de políticas, ações e 

programas. 

 

 

5 – ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES E PRODUTOS A SEREM REALIZADOS: 

 

5.1.1 – Atividade 1:  

 

� Formular planejamento para desenvolvimento do trabalho, organizar e classificar as 

demandas existentes de alterações da plataforma PingIFES à luz das definições 

estratégicas da SESu. 

 

5.1.2 – Produtos 1:  

 

� Documento analítico contendo proposta de planejamento para execução do trabalho e 

a demanda existente por alterações da plataforma, com análise crítica de sua 

viabilidade em face às definições estratégicas da SESu. 

 

 

  

5.2.1 – Atividade 2: 
 

� Diagnosticar, sistematizar e propor alterações das regras de negócio para coleta de 

informações cadastrais de instituições de educação superior na plataforma PingIFES;  

 

5.2.2 – Produto 2:  
 

� Documento analítico contendo o diagnóstico, sistematização e proposta de alteração 

das regras de negócio para coleta de informações de instituições de educação superior 

na plataforma PingIFES;  

 

5.3.1 – Atividade 3: 
 

� Identificar e analisar a coleta de informações relacionadas a EAD e a demanda por 

alteração das regras de negócios relacionadas,   estruturar a demanda, e  propor 

alteração destas regras de negócio da coleta de informações relacionadas a EAD com 

foco no programa UAB; 



 

5.3.2 – Produto 3: 
 

� Documento analítico contendo a pesquisa, sistematização e proposta de alteração das 

regras de negócio da coleta de informações relacionadas a EAD com foco no programa 

UAB; 
 

 5.4.1 – Atividade 4: 
 

� Diagnosticar, sistematizar e propor alterações das regras de negócio com vistas à 

manutenção evolutiva do sistema PCollecta da plataforma PingIFES.; 

 
5.4.2 – Produto 4: 
 

� Documento analítico contendo diagnóstico, sistematização e proposta de alteração das 

regras de negócio para manutenção evolutiva do sistema PCollecta da plataforma 

PingIFES; 

 

5.5.1– Atividade 5: 
 

� Identificar e analisar a coleta de informações relacionadas a utilização da ferramenta 

PCollecta da plataforma PingIFES como canal automatizado para divulgação de 

informações; 
 
5.5.2 – Produto 5: 
 

� Documento analítico contendo a pesquisa, sistematização e proposta de utilização da 

ferramenta PCollecta da plataforma PingIFES como canal automatizado para 

divulgação de informações; 

 

5.6.1 – Atividade 6: 

 

� Diagnosticar, sistematizar e propor alterações nas regras de negócio do layout e 

implementação de indicadores para o Painel da Educação Superior no âmbito do 

SIMEC, voltadas às unidades acadêmicas; 

 

 

5.6.2 – Produto 6: 

 

� Documento analítico contendo o diagnóstico, sistematização e proposta de alteração 

das regras de negócio do layout e implementação de indicadores para o Painel da 

Educação Superior no âmbito do SIMEC, relacionados a unidades acadêmicas; 

 

5.7.1 – Atividade 7: 

 

� Diagnosticar, sistematizar e propor alterações no processo de coleta de dados, análise 

e geração de indicadores básicos da educação superior com utilização em matrizes 

orçamentárias e de pessoal. 

 

5.7.2 – Produto 7: 

 



� Documento analítico contendo o diagnóstico, sistematização e proposta sobre o 

processo de coleta de dados, análise e geração de indicadores básicos da educação 

superior para uso em matrizes orçamentárias e de pessoal. 

 

6 – PERFIL DO CONSULTOR (PESSOA FÍSICA) A SER CONTRATADO: 

 

6.1 – Qualificação profissional: 
Profissional graduado em Ciências Sociais Aplicadas ou Ciências Exatas e da Terra. 

 
6.2 – Experiência necessária:  

Experiência de 5 (cinco) anos em análise e levantamento de requisitos, preferencialmente no 

âmbito de instituições de ensino superior.  

 
6.3 – Conhecimentos ou habilidades desejáveis:  
Conhecimento das rotinas administrativas de instituições de ensino superior. 

Conhecimento de informática e atendimento ao público. 

Desejável conhecimento em documentos e processo de trabalho relativo a cadastros. 

 
7 – RESPONSABILIDADE PELA SUPERVISÃO DA CONSULTORIA, CRITÉRIOS E FORMA DE 

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS: 

 

As ações, os produtos e resultados serão supervisionados, analisados e avaliados pela Diretoria 

de Desenvolvimento da rede de Instituições Federais de Ensino Superior que será responsável 

também pela aprovação ou não dos produtos da consultoria. Poderão ser feitos ajustes neste 

Termo de Referência no que tange ao cronograma de execução, desde que de comum acordo 

entre as partes e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

Os produtos deverão ser entregues nas datas previstas em 2 (duas) vias impressas, 

encadernadas, e em meio eletrônico. 

 

 

 

8 – VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

 

12 (doze) meses. 

 

 

9 - VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO:  

 

Valor total do contrato: R$  

 

Produto Data de entrega 

Produto 1 30 dias 

Produto 2 80 dias 

Produto 3 135 dias 

Produto 4 210 dias 

Produto 5 265 dias 

Produto 6 310 dias 

Produto 7 360 dias 

 



10 – LOCALIDADE DE TRABALHO: 

 

A consultoria terá sede em Brasília – DF, com disponibilidade para viajar por todo o país. 

 

11 – NÚMERO DE VAGAS: 

 

01 (uma) vagas. 

 

12 – REGIME JURÍDICO:  
 

A execução dos trabalhos previstos neste TOR – Termo de Referência - não implica qualquer 

relação de emprego ou vínculo trabalhista, sendo, portanto, regido sem subordinação jurídica 

conforme prevê o § 9º do art. 4º do Decreto N.º 5.151/2004. 

Brasília, 29 de março de 2010. 

 

ANEXO 

 

 

 
EDITAL Nº xxx/2010 SESu 

 

PROJETO DE ORGANISMO INTERNACIONAL – OEI 
 

PROJETO BRA/10/002 
 
Contratação de Consultor na modalidade “PRODUTO”: Profissional graduado em Ciências Sociais Aplicadas ou 
Ciências Exatas e da Terra, experiência de 5 (cinco) anos em análise e levantamento de requisitos, preferencialmente 
no âmbito de instituições de ensino superior.  
Vigência do Contrato: 12 meses - Nº de Vagas: 1 (uma) – Local de Trabalho: Brasília - DF 
 
Cargo: Consultor – Código da Vaga: TOR-011/2010 
Produtos Esperados: Produto 1: Documento analítico contendo proposta de planejamento para execução do trabalho 
e a demanda existente por alterações da plataforma, com análise crítica de sua viabilidade em face às definições 
estratégicas da SESu.Produto 2: Documento analítico contendo o diagnóstico, sistematização e proposta de alteração 
das regras de negócio para coleta de informações de instituições de educação superior na plataforma PingIFES. 
Produto 3: Documento analítico contendo a pesquisa, sistematização e proposta de alteração das regras de negócio 
da coleta de informações relacionadas a EAD com foco no programa UAB. Produto 4: Documento analítico contendo 
diagnóstico, sistematização e proposta de alteração das regras de negócio para manutenção evolutiva do sistema 
PCollecta da plataforma PingIFES.Produto 5: Documento analítico contendo a pesquisa, sistematização e proposta de 
utilização da ferramenta PCollecta da plataforma PingIFES como canal automatizado para divulgação de 
informações.Produto 6Documento analítico contendo o diagnóstico, sistematização e proposta de alteração das regras 
de negócio do layout e implementação de indicadores para o Painel da Educação Superior no âmbito do SIMEC, 
relacionados a unidades acadêmicas.Produto 7: Documento analítico contendo o diagnóstico, sistematização e 
proposta sobre o processo de coleta de dados, análise e geração de indicadores básicos da educação superior para 
uso em matrizes orçamentárias e de pessoal. 
 
- O processo seletivo se dará em Brasília e os custos de transporte, hospedagem e alimentação, se necessários, são 
de responsabilidade do candidato. Os gastos com transferência de domicílio, se necessários, são de responsabilidade 
do selecionado.  
- Somente serão contatadas as pessoas que forem selecionadas.  
- Este Edital terá validade de 4 meses a contar da data de sua publicação. 
- É vedada a contratação de pessoa com contrato vigente com Organismo Internacional, ou sem o cumprimento dos 
interstícios exigidos para nova contratação, conforme Art. 21, § 5º, da Portaria nº 717/2006 – MRE – de 9/12/2006. 
 
Os candidatos deverão remeter o currículo preenchido eletronicamente, NO MODELO DE CV DISPONÍVEL NO SITE 
DO MEC (http://www.mec.gov.br/ - Opção: Serviços – Opção: Concursos e Seleções – Opção: Seleções), para o 
seguinte endereço: oei.sesu@mec.gov.br, - impreterivelmente ATÉ 18H DO DIA 18/04/2010, INDICANDO NO CAMPO 
“ASSUNTO”, OBRIGATORIAMENTE, O NÚMERO DO EDITAL e o CÓDIGO PARA A VAGA PRETENDIDA. Serão 
DESCONSIDERADOS os currículos que tiverem sido postados eletronicamente após as 18:00 horas do dia 
18/04/2010. Os candidatos que tiverem seus currículos aprovados serão submetidos à entrevista.  
 
FUNDAMENTO LEGAL: Portaria MRE nº 717 de 09/12/2006 e Decreto 5.151, de 22 de julho de 2004, informamos que 
essa contratação será efetuada mediante processo seletivo simplificado (análise de currículo e entrevista), sendo 
exigida dos profissionais a comprovação da habilitação profissional e da capacidade técnica ou científica compatível 
com o trabalho a ser executado. É vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Administração 
Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como de empregados de suas 
subsidiárias e controladas, no âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional. 

 


