
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO E DIVERSIDADE 

DIRETORIA DE EDUCAÇÂO 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 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 / 02 (duas) vagas.  Brasília/DF 

Objetivo da Contratação 

Elaborar estudos sobre avaliação de processo (monitoramento), avaliação final 

(resultados) e avaliação de efetividade (impacto) em instituições de educação integral e 

integrada, nos estados das regiões: CONSULTOR 1- Sul e Sudeste; CONSULTOR 2-

Centro Oeste, Norte e Nordeste. 

Unidade Supervisora  

Diretoria de Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania -  DEIDHUC 

Cargo do Supervisor 

Diretora 

 

1. JUSTIFICATIVA 

O Programa Mais Educação integra as ações do Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE), e não é uma mera ampliação de jornada com “ocupação de tempo 

ocioso dos estudantes”. Antes, pressupõe a articulação dos diversos atores que já atuam 

na garantia de direitos de crianças e jovens na responsabilização compartilhada por sua 

formação integral. 

 

 Nesse sentido, o ideal da Educação Integral traduz a compreensão do direito de 

aprender como inerente ao direito à vida, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade e 

a convivência familiar e comunitária. Esse ideal está presente na legislação educacional 



brasileira: Constituição Federal – artigos 205,206 e 227; no Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA; no Plano nacional de Educação – PNE; na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação – LDB, artigo 34; e no Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. 

 O Programa Mais Educação atende, especialmente, escolas de baixo IDEB, 

situadas em capitais, regiões metropolitanas e territórios marcados por vulnerabilidade 

social, que requeiram a convergência prioritária de políticas públicas. 

  A escola integral, no tempo, nos espaços, nas ações, no compromisso de 

consolidar a educação como direito público subjetivo é também um avanço na busca de 

aproximar o Brasil dos padrões de educação dos países desenvolvidos, bem como 

afirmação de direitos na exata proporção e importância que esse direito carrega na 

configuração do destino de milhares de crianças e jovens brasileiros.  

 Assim, identificar, avaliar e monitorar adquire um sentido fundamental para o 

levantamento de dados que permitam expor as mudanças ocorridas na realidade de cada 

uma dessas unidades de ensino de modo a subsidiar tomadas de decisão, nas esferas 

governamentais, tanto para a ampliação do programa, como para a sua concretização 

como política pública permanente. 

 Em função do exposto, propõe-se a contratação de 02 (dois) consultores  

especializados com vistas a elaborar estudos sobre avaliação de processo 

(monitoramento), avaliação final (resultados) e avaliação de efetividade (impacto) em 

instituições de educação integral e integrada, nos estados das regiões brasileiras, 

agrupados tanto pela densidade populacional, quanto pela concentração de escolas, a 

saber: CONSULTOR 1-Sul e Sudeste; CONSULTOR 2-Centro Oeste, Norte e Nordeste. 

 

2.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. 

2.3 - Processos e procedimentos formulados e aplicados para a territorialização das políticas 

públicas, articuladas aos espaços escolares e arranjos educativos locais. 

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: 

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.  

2.3.1 Realizar estudos sobre os arranjos educativos locais das regiões de expansão e implantação 

da educação integral e comunitária  

2.3.3 Apoiar a gestão e o planejamento escolares que consideram a relação escola/comunidade 

como componente da educação integral e comunitária,ambiental, em direitos humanos e em 

educação e saúde. 

2.3.4 Sistematizar processos e formas de mobilização comunitária, de integração entre escola e 

comunidade, no planejamento e na gestão de ações e atividades que desenvolvem a educação 

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

 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. 

3.3.2 Aplicar, em amostra representativa de comunidades, as sistemáticas de avaliação de 

efetividade das ações de educação integral, ambiental, em direitos humanos e educação e saúde. 

 

3. Atividades e Produtos Esperados 

Atividades  para a elaboração do Produto 1:                      

a) Levantar percentual de alunos, de acordo com o Censo Escolar e SIMEC/MEC, 

incluídos no Programa nas escolas de Ensino Fundamental, nas regiões brasileiras. 

b) Mapear escolas, procedimentos adotados e condições locais que permitiram a inclusão 

de um percentual maior que 25% de alunos no Programa Mais Educação, nas regiões 

brasileiras. 

 

Produto 1 – Documento contendo análise das condições de implementação e 

sustentabilidade do Programa Mais Educação nas escolas que incluíram mais do que 

25% dos alunos no Programa. 

Atividades  para a elaboração do Produto 2 

a) Levantar, junto as Secretarias de Educação parceiras, informações relevantes e 

dificuldades consideradas na formalização, ou não, das parcerias locais para execução 

das atividades do Programa. 

Produto 2 –  Documento contendo análise dos procedimentos e dificuldades, relatadas 

pelas Secretarias de Educação parceiras, na formalização dos arranjos educativos locais 

com o objetivo de implementar procedimentos de sensibilização de parceiros. 



Atividades para a elaboração do Produto 3 Atividade incliída 

a) Levantar metodologias adotadas, pelas Secretarias de Educação parceiras, na 

elaboração do planejamento pedagógico que contemple a interface escola/comunidade. 

b) Identificar nas experiências desenvolvidas, em 2008, aquelas que contemplem 

concepções de gestão integrada  escola/comunidade, com resultados comprovadamente 

positivos. 

Produto 3 – Documento contendo sistematização das metodologias de gestão e 

planejamento pedagógico realizadas na interface escola/comunidade, relatadas pelas 

Secretarias de Educação parceiras, visando a institucionalização das ações efetivadas no 

contexto da educação integral e integrada. 

Atividades para a elaboração do Produto 4 

a) Desenvolver e aplicar questionário de perfil social do aluno integrante das atividades do 

Programa Mais Educação, nas escolas que aderiram ao Programa desde 2008. 

b) Sistematizar dados de matrícula, aprovação, reprovação e abandono nas escolas que 

aderiram ao Programa desde 2008. 

c) Analisar qualitativamente os dados de matrícula, aprovação, reprovação e abandono 

nas escolas que aderiram ao Programa desde 2008, com vistas a identificar o impacto na 

qualidade do ensino a partir do Programa Mais Educação. 

Produto 4 – Documento contendo a proposta de monitoramento e avaliação da 

efetividade da educação integral, a partir dos dados anuais de matrícula, aprovação, 

reprovação e abandono nas Escolas de Ensino Fundamental. 

Atividades para a elaboração do Produto 5 

a) Apoiar a Secad na aplicação de metodologia de avaliação por amostragem  regional 

nas escolas de educação Fundamental, que aderiram ao Programa Mais Educação em 

2008/2009. 

Produto 5 - Documento contendo relatório sobre a aplicação da metodologia de 

avaliação de efetividade das ações de educação integral, em amostras representativas 

nas regiões. 

 

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 das condições de 

implementação e sustentabilidade do Programa Mais Educação nas 

escolas que incluíram mais do que 25% dos alunos no Programa. 

14/05/10 R$ 15.000,00 

Produto 2 Documento contendo análise dos procedimentos e 

dificuldades, relatadas pelas Secretarias de Educação parceiras, na 

formalização dos arranjos educativos locais com o objetivo de 

implementar procedimentos de sensibilização de parceiros. 

 02/07/10 R$ 9.000,00 

Produto 3 Documento contendo sistematização das metodologias 

de gestão e planejamento pedagógico realizadas na interface 

escola/comunidade, relatadas pelas Secretarias de Educação 

parceiras, visando a institucionalização das ações efetivadas no 

contexto da educação integral e integrada. 

17/09/10 R$ 12.000,00 

Produto 4 Documento contendo a proposta de monitoramento e 

avaliação da efetividade da educação integral, a partir dos dados 

anuais de matrícula, aprovação, reprovação e abandono nas 

Escolas de Ensino Fundamental. 

11/11/10 R$ 9.000,00 

Produto 5 Documento contendo relatório sobre a aplicação da 

metodologia de avaliação de efetividade das ações de educação 

integral, em amostras representativas nas regiões. 

10/01/11 R$ 15.000,00 

 

5. PRAZO DE EXECUÇÃO DO TRABALHO 

 

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

 

6. NÚMERO DE VAGAS 

02 (duas) vagas, sendo que cada consultor ficará encarregado por um conjunto de 

Unidades da Federação, agrupadas tanto pela densidade populacional, quanto pela 

concentração de escolas, a saber: CONSULTOR 1-Sul e Sudeste; CONSULTOR 2-Centro 

Oeste, Norte e Nordeste. 

 



7. PERFIL NECESSÁRIO AO CONSULTOR  

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

Qualificações:  

- Experiência profissional mínima de 05 (cinco) anos em gestão e/ou acompanhamento de 

projetos e políticas educacionais, na área da administração pública.  

− Disponibilidade para viagens. 

 

8. 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 05 (cinco) dias após a entrevista 

por telefone. 

 

9. COMISSÃO DE SELEÇÃO 

Conforme Deliberação Normativa nº 1, de 23/08/2008 

• Rosimere Gomes Rocha – SIAPE: 1091027 
• Gláucia Barbosa Pinto de Campos – SIAPE: 1758106 
• Luiz Roberto Rodrigues Martins – SIAPE: 5310667 

Brasília, 23 de fevereiro de 2010. 

 

 

JAQUELINE MOLL 
Diretora de Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania 

 

De acordo, 

Ivan Carlos Ferreira Lima 

Coordenador do Projeto 


