
 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 01/2010 
 

PROJETO: OEI/BRA – 08/003 

Fortalecimento da Capacidade Institucional da Secretaria de Educação 

Especial – SEESP/MEC em Gestão e Avaliação do Programa de 

Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e Permanência, de Zero a 

Dezoito Anos de Idade, Beneficiárias do Benefício de Prestação 

Continuada da Assistência Social – BPC / LOAS. 

 
1 – Objeto 

Seleção e contratação, de consultor técnico especializado, profissional com 

qualificação e experiência na elaboração de documentos técnicos de análise referente 

ao pareamento dos dados do Programa BPC na Escola, a fim de subsidiar as 

atividades da Secretaria de Educação Especial para efetivação do direito de acesso à 

educação das pessoas com deficiência, de baixa renda, que apresentam elevados 

índices de exclusão escolar. 

 

2 – Justificativa 
A Educação Inclusiva, fundamentada na perspectiva dos direitos humanos, 

representa um novo paradigma no contexto da educação especial que remete ao 

processo de transformação dos sistemas educacionais em sistemas educacionais 

inclusivos, a fim de eliminar as práticas de segregação e exclusão educacional e social 

das pessoas com deficiência.  

Neste contexto, o Brasil assumiu o compromisso de assegurar às pessoas com 

deficiência o acesso a um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, conforme 

Decreto n.6949/2009 que ratifica a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, promulgada pela ONU.  

Para efetivar esse direito, o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de 

Educação Especial, dissemina a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva, apoiando os Estados, os Municípios e o Distrito 

Federal na implementação de ações para a garantia do pleno acesso e participação 

dos alunos público alvo da educação especial no ensino regular, em condições de 

igualdade com os demais alunos. 

As ações de implementação da política de educação inclusiva tem como 

objetivo a formação continuada de professores e a acessibilidade arquitetônica, 

pedagógica e nas comunicações, nas escolas públicas de ensino regular. Destacam-



se, para tanto, os cursos de formação para os docentes que atuam no atendimento 

educacional especializado-AEE e para o desenvolvimento de práticas educacionais 

inclusivas em sala de aula; as publicações pedagógicas para a organização do AEE e 

para a orientação aos sistemas de ensino; a implementação das Salas de Recursos 

Multifuncionais para oferta do AEE; e adequação arquitetônica dos prédios escolares. 

Visando promover a inclusão, por meio da identificação de crianças e 

adolescentes com deficiência fora da escola e subsidiar as ações em desenvolvimento 

nos sistemas de ensino para garantir recursos pedagógicos e de acessibilidade nas 

escolas do ensino regular, o Programa BPC na Escola foi implantado em 2007. 

Esse Programa realiza o pareamento de dados entre o Censo Escolar 

INEP/MEC e o Banco de Dados da Previdência Social referente ao BPC, 

demonstrando indicadores de acesso e permanência na escola deste grupo 

populacional e desenvolve estudos e pesquisas a partir das ações de identificação de 

barreiras que impedem o acesso e a permanência na escola. 

Desta forma, torna-se necessária à contratação de profissional especializado 

em educação especial para análise referente ao pareamento dos dados do Programa 

BPC na Escola e aos questionários domiciliar aplicados para identificação de 

barreiras. A elaboração dessa análise subsidiará as atividades da Secretaria de 

Educação Especial para efetivação do direito de acesso à educação das pessoas com 

deficiência, de baixa renda, que apresentam elevados índices de exclusão escolar.  

 

 
2.1 – Vinculação com o PRODOC 
 

� Objetivo Imediato 1: Formular, testar e aplicar instrumentos de monitoramento 

contínuo dos processos de implementação de políticas de Educação Especial, destinadas à 

ampliação do ingresso e da permanência, na escola, das pessoas com deficiência, 

prioritariamente de zero a dezoito anos de idade, beneficiárias do BPC/LOAS. 

 

� Resultado 1.2: Processos e instrumentos de monitoramento aplicados e 

incorporados ao cotidiano organizacional e gerencial da SEESP/MEC, para verificação 

contínua das relações entre ações governamentais de acessibilidade e níveis de ingresso e 

permanência, na escola, dos beneficiários do BPC/LOAS. 

 

� Atividade 1.2.3: Realizar estudos para definição organizacional e funcional de 

Comitês Intersetoriais de Avaliação das Políticas Públicas de Assistência e Educação aos 

Beneficiários do BPC/LOAS. 

 

� Objetivo Imediato 2: Formular e implantar, no âmbito da SEESP/MEC, 

sistemáticas de coletas, organização e armazenamento de dados, informações e práticas 

exitosas, desenvolvidas nos estados e nos municípios brasileiros, quanto ao ingresso e à 

permanência, na escola, das pessoas com deficiência beneficiárias do BPC/LOAS. 



 

� Resultado 2.1: Sistemáticas de coletas, organização e armazenamento de 

dados, informações e práticas de sucesso formuladas, testadas e implantadas como 

instrumento de apoio ao planejamento, à avaliação e ao processo decisório da SEESP/MEC. 

 

� Atividade 2.1.2: Desenvolver estudos para definição e implantação dos 

processos operacionais referentes à organização, armazenamento e tratamentos dos dados e 

informações coletados. 

 

� Atividade 2.1.4: Organizar e executar eventos de capacitação para técnicos da 

SEESP/MEC e de organismos estaduais e municipais de educação sobre as sistemáticas de 

coletas e de utilização dos dados e informações produzidos. 

 
 

3 – Especificações das atividades a serem realizados e perfil dos consultores a 
serem contratados 

 
3.1 – Atividades a serem realizadas 
 

 
Produto 1: Documento de análise do pareamento de dados entre o Censo 

Escolar INEP/MEC 2009 e o Banco de Dados do Programa BPC, geral e por região, 

referente aos beneficiários do BPC que freqüentam e que não frequentam a  escola. 

 

Atividades 1: Analisar os dados do pareamento, dos beneficiários que 

freqüentam a escola, considerando as matrículas na rede pública e privada;  

Atividade 2: Analisar os dados do pareamento, dos beneficiários que 

freqüentam a escola, considerando as matrículas na escola/ classe especial e classe 

comum do ensino regular. 

Atividades 3: Analisar os dados do pareamento, dos beneficiários que 

freqüentam a escola, considerando a classificação por deficiência. 

Atividades 4: Analisar os dados do pareamento, referentes aos beneficiários 

que frequentam e que não frequentam a escola, considerando a faixa etária. 

 

Produto 2: Documento de análise de dados de acessibilidade, geral e por região, 

referentes às escolas com matrícula de alunos beneficiários do BPC, com base nos 

indicadores do Censo Escolar INEP/MEC 2009  e nos programas MEC/SEESP. 

Atividades 1: Analisar as condições de acessibilidade arquitetônica das escolas 

com matrícula de alunos beneficiários do BPC, na esfera pública e privada, 

considerando o Censo Escolar INEP/MEC 2009; 

Atividade 2: Analisar as condições de acessibilidade nas escolas da rede 

pública, contempladas com o Programa Escola Acessível 2007 a 2009;  



Atividade 3: Analisar as condições de acessibilidade nas escolas da rede 

pública, contempladas com o Programa de Implantação de Salas de Recursos 

Multifuncionais. 

 

Produto 3: Documento de análise, por amostragem, dos dados dos 232.620 

questionários domiciliar aplicados para identificação das barreiras de acesso e 

permanência  na escola dos beneficiários de BPC. 

Atividade 1: Analisar os dados de acesso, evasão e permanência na escola. 

Atividade 2: Analisar os dados referentes às barreiras que impedem o acesso e 

permanência na escola. 

 

Produto 4: Documento técnico de análise dos dados da formação continuada de 

professores, geral e por região, em exercício nas escolas da rede pública com 

matrícula de alunos beneficiários do BPC.  

Atividade 1: Analisar os dados da formação, considerando o Programa de 

Formação Continuada de Professores em Educação Especial, edição 2008 e 2009. 

 

Produto 5: Documento contendo proposta de avaliação qualitativa do processo 

educacional dos alunos beneficiários do BPC, em escolas/ classes especiais e nas 

classes comuns do ensino regular. 

 Atividade 1: Definir metodologia para avaliação, por amostragem, do processo 

educacional dos alunos beneficiários do  BPC.  

Atividade 2: Elaborar instrumento para verificação, por amostragem, do 

processo educacional dos alunos beneficiários do  BPC. 

 

 

3.2 – Perfil do consultor (pessoa física) a ser contratado: 
 

3.1 – Descrição: 
 

- Graduação em Pedagogia; 

- Mestrado em Educação. 

 
 
3.2 – Exigências específicas: 
 

- Experiência docente de no mínimo dois anos; 

- Experiência em projetos e pesquisas educacionais no mínimo dois anos; 

- Conhecimento em língua estrangeira; 

- Conhecimento em Educação Inclusiva. 

 
 



3.3 – Habilidades específicas: 
 
- Produção de textos na área de educação no mínimo 03(três) textos; 

 
 
4 – Produtos do consultor contratado 
 
Produto 1:  Documento de análise do pareamento de dados entre o Censo Escolar 

INEP/MEC 2009 e o Banco de Dados do Programa BPC, geral e por região, referente 

aos beneficiários do BPC que freqüentam e que não freqüentam a  escola. 

 

Produto 2: Documento de análise de dados de acessibilidade, geral e por região, 

referentes as escolas com matrícula de alunos beneficiários do BPC, com base nos 

indicadores do Censo Escolar INEP/MEC 2009  e nos programas MEC/SEESP. 

 

Produto 3: Documento de análise, por amostragem, dos dados dos 232.620 

questionários domiciliar aplicados para identificação das barreiras de acesso e 

permanência na escola dos beneficiários de BPC. 

 

Produto 4: Documento técnico de análise dos dados da formação continuada de 

professores, geral e por região, em exercício nas escolas da rede pública com 

matrícula de alunos beneficiários do BPC. 

 

Produto 5: Documento contendo proposta de avaliação qualitativa do processo 

educacional dos alunos beneficiários do BPC, em escolas/ classes especiais e nas 

classes comuns do ensino regular. 

 
A entrega dos produtos se dará da seguinte forma: 

- formato impresso, encadernado em duas vias, tamanho A4; 

-  CD em aplicativo compatível com o Microsoft Office 2004. 

 
5 – Período de execução e valor do contrato 
 O contrato terá vigência de 12 meses e o custo total dos serviços de 

consultoria foi estimado em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) observando-se, 

para o desembolso financeiro, a cronologia indicada no cronograma de atividades 

abaixo. 

PRODUTOS DATA COMPOSIÇÃO 
DO CUSTO 

VALOR 

Produto 01 20/05/2010 21% R$ 15.500,00 

Produto 02 02/07/2010 20% R$ 15.000,00 

Produto 03 03/09/2010 22% R$ 17.000,00  

Produto 04 08/11/2010 19% R$ 14.500,00 

Produto 05 03/01/2011 18% R$ 13.000,00 



 
 

6 -  Forma de Pagamento  
O pagamento será realizado por produto, de acordo com o cronograma previsto 

no item 5, e estará condicionada à entrega de cada produto descrito no item 4, 

devidamente aprovado pela área técnica da Secretaria de Educação Especial do MEC. 

 
7 – Número de vagas 
 Esta seleção visa preencher 1 (uma) vaga. 
 

 
APROVO. 
 
Autorizo a abertura de procedimento licitatório necessário para a contratação 

do objeto do presente neste Termo de Referência. 

 
 
 

Brasília/DF, 10 de março de 2010. 
 
 
 
 

Martha Tombesi Guedes 
Coordenadora Geral de Planejamento e Gestão 

Secretaria de Educação Especial 


