
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 
TERMO DE REFERÊNCIA – 028/2010 

 
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 avaliar processos de trabalho das áreas de 

suporte administrativo e propor modelos padronizados, visando obter ganho na 

produtividade e eficiência dos processos de trabalho, focando na racionalização e 

padronização de fluxos operacionais, a fim de minimizar o impacto na transição de 

funções.   

 

 
3 – JUSTIFICATIVA 
 

O Plano Nacional da Educação (PNE), estabelecido pela Lei 10.172/2001, que 
traça diretrizes e metas para a educação no Brasil, com prazo de cumprimento de até dez 
anos tem por objetivos a elevação global do nível de escolaridade da população; a melhoria 
da qualidade do ensino em todos os níveis; a redução das desigualdades sociais e regionais 
no tocante ao acesso e à permanência, com sucesso, na educação pública; e, a 
democratização da gestão do ensino público. 

O Plano Plurianual - PPA (2008-2011), Lei 11.653/2008, apresentado pelo 
Presidente da República ao Congresso Nacional em 30/08/2007, cujo título é 
“Desenvolvimento com Inclusão Social e Educação de Qualidade”, demonstrando 
claramente a priorização da educação na pauta de governo, enumera as ações que 
respondem ao desafio de acelerar o crescimento econômico do país, promover a inclusão 
social e reduzir as desigualdades regionais. 

A Secretaria de Educação Superior - SESu compõe a estrutura organizacional do 
Ministério da Educação – MEC, sendo que suas competências foram redefinidas no art. 26 
do Decreto nº 6.320, de 20 de dezembro de 2007, que revoga o Decreto nº 5.159, de 28 de 
julho de 2004 , conforme a seguir:  

I - planejar, orientar, coordenar e supervisionar o processo de formulação e 
implementação da política nacional de educação superior; 

II - propor políticas de expansão e de supervisão da educação superior, em 
consonância com o Plano Nacional de Educação; 

III - promover e disseminar estudos sobre a educação superior e suas relações 
com a sociedade; 



IV - promover o intercâmbio com outros órgãos governamentais e não 
governamentais, entidades nacionais e internacionais, visando à melhoria da educação 
superior; 

V - articular-se com outros órgãos governamentais e não-governamentais visando 
à melhoria da educação superior; 

VI - atuar como órgão setorial de ciência e tecnologia do Ministério para as 
finalidades previstas na legislação que dispõe sobre o Sistema Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico; 

VII - subsidiar a elaboração de projetos e programas voltados à atualização do 
Sistema Federal de Ensino Superior; 

VIII - zelar pelo cumprimento da legislação educacional no âmbito da educação 
superior; 

IX - subsidiar a formulação da política de oferta de financiamento e de apoio ao 
estudante do ensino superior gratuito, e não gratuito, e supervisionar os programas voltados 
àquelas finalidades; 

X - estabelecer políticas de gestão para os hospitais vinculados às instituições 
federais de ensino superior; 

XI - estabelecer políticas e executar programas voltados à residência médica, 
articulando-se com os vários setores afins, por intermédio da Comissão Nacional de 
Residência Médica; e 

XII - incentivar e capacitar as instituições de ensino superior a desenvolverem 
programas de cooperação internacional, aumentando o intercâmbio de pessoas e de 
conhecimento, e dando maior visibilidade internacional à educação superior do Brasil. 

As ações de expansão das universidades, dos cursos e das vagas estão sustentadas 

por melhorias nos processos de controle de qualidade da educação superior oferecida no 

Brasil decorrente de ações integradas entre avaliação, regulação e supervisão das 

instituições e dos cursos superiores. 

Em busca de aumento da produtividade e eficiência nos processos de trabalho nas 

áreas administrativas responsáveis por prestar suporte técnico e operacional às áreas 

finalísticas da SESu, e observando a carência no quadro de servidores e alto índice de 

rotatividade dos mesmos, se faz necessário a contratação de consultoria especializada para 

mapear e propor modelos padronizados de processos de trabalho. Uma vez que 

conseguimos mapear e estabelecer um fluxo padrão nas rotinas administrativas, obteremos 

um ganho considerável no tempo de execução dos processos de trabalho, divisão equânime 

de tarefas, e conseqüentemente um menor dispêndio de recursos do erário público, 

impactando diretamente na quantidade de atores envolvidos nos processos, quantidade de 

material utilizado, e sem dúvida, e não menos importante, a facilidade na transição de 

funções onde todos os membros das divisões poderão ter conhecimento para viabilizar a 

atividade na ausência ou troca de algum servidor.   

Todos os resultados deste trabalho estão direcionados direta ou indiretamente 
para a geração de melhores condições institucionais, capacidades profissionais, estruturas 
operacionais, e evidentemente de manter uma estrutura organizacional norteada para o 
alcance dos grandes objetivos da Educação Superior no país. 

 
 
 
 
 



4– VINCULAÇÃO COM O PROJETO: 
 
Objetivo Específico 2 – Atualizar e conceber metodologias, procedimentos e processos de 

trabalho ajustáveis às novas concepções de gestão da educação superior, pesquisa e 

extensão universitária e financiamento estudantil. 

 

Resultado 2.1. Processos de trabalho e práticas administrativas atualizadas para aplicação 

no planejamento e avaliação dos sistemas de supervisão, regulação, orçamento e de 

financiamento estudantil nas instituições de educação superior. 

 
Atividade 2.1.3. Avaliar os processos de trabalho e as práticas administrativas com maiores 

restrições quanto à sua compatibilidade às novas concepções de gestão da educação 

superior. 

Atividade 2.1.4. Elaborar um plano estratégico para a área de processos administrativos, 

orçamentário e de financiamento estudantil da SESU/MEC. 

 
 
5 – ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES E PRODUTOS A SEREM 
REALIZADOS: 
 
5.1 – Atividades e Produtos 
 
5.1.1 - Atividade 1 – Avaliar os processos de trabalhos na área de projetos de cooperação 

técnica internacional, identificar o caminho crítico e possíveis gargalos, propor melhorias 

na rotina operacional, embasado na legislação vigente no que tange os projetos de 

cooperação técnica internacional no âmbito do serviço público federal, e nos critérios de 

controle do desenvolvimento e da execução financeira dos projetos existentes, a fim de 

formular o manual operacional da área com a solução ótima.  

 
5.1.2 - Produto 1: Documento técnico contendo a avaliação dos processos de trabalho na 

área de projetos de cooperação técnica internacional com proposta de um manual 

operacional da área, padronizando as rotinas operacionais e os critérios de controle do 

desenvolvimento e da execução financeira dos projetos existentes.  

 
5.1.3 - Atividade 2 – Avaliar os processos de trabalhos na divisão de diárias e passagens, 

identificar o caminho crítico e possíveis gargalos, propor melhorias na rotina operacional, 

embasado na legislação vigente no que tange diárias e passagens no âmbito do serviço 

público federal, e nos critérios de controle orçamentário e financeiro, visando auxiliar na 

projeção de gastos para os exercícios seguintes a fim de formular o manual operacional da 

área e ainda, elaborar descrição das regras de negócios para o gerenciamento da divisão de 

diárias e passagens, com vistas a auxiliar a gestão no controle, nas projeções futuras e na 

racionalização da mão-de-obra do setor.    
 

5.1.4 - Produto 2 - Documento técnico contendo avaliação dos processos de trabalho e 

descrição das regras de negócio para o gerenciamento da divisão de diárias e passagens.  



Proposta de um manual operacional da área, padronizando as rotinas operacionais, e os 

critérios de controle orçamentário e financeiro para auxiliar na tomada de decisão, e na 

projeção dos gastos para os exercícios seguintes e auxiliar a gestão no controle, nas 

projeções orçamentárias e financeiras futuras, na racionalização da mão-de-obra do setor e 

na tomada de decisão. 

 
5.1.5 - Atividade 3 – Avaliar os processos de trabalhos na divisão de gestão de pessoas 

relativos a controle de freqüência dos servidores, controle de contratação de estagiários e 

terceirizados, e comunicados informativos aos servidores da Secretaria, identificar o 

caminho crítico e possíveis gargalos, propor melhorias na rotina operacional, embasado na 

legislação vigente no que tange recursos humanos no âmbito do serviço público federal, 

visando formular o manual operacional da área com a solução ótima para os itens 

mencionados.  

 
5.1.6 - Produto 3 – Documento técnico contendo avaliação dos processos de trabalho na 

divisão de gestão de pessoas com proposta de um manual operacional do controle de 

freqüência dos servidores, controle de contratação de estagiários e terceirizados, e 

comunicados informativos aos servidores da Secretaria, padronizando as rotinas 

operacionais com as conferências necessárias embasadas na legislação vigente no que tange 

recursos humanos no âmbito do serviço público federal. 

 

5.1.7 - Atividade 4 – Avaliar os processos de trabalhos na divisão de gestão de pessoas 

relativos a controle de quantitativo de postos, pedidos de 

nomeações/exonerações/designações/dispensas, cessões de servidores de outros órgãos do 

serviço público, concessões diversas, e meio de comunicação com a Coordenação Geral de 

Gestão de Pessoas do MEC, identificar o caminho crítico e possíveis gargalos, propor 

melhorias na rotina operacional, embasado na legislação vigente no que tange recursos 

humanos no âmbito do serviço público federal, e nos critérios de controle orçamentário e 

financeiro, visando formular o manual operacional da área com a solução ótima para os 

itens mencionados. Elaborar proposta de padronização para o gerenciamento da divisão de 

gestão de pessoas, descrevendo as regras de negócios necessárias, com vistas a auxiliar a 

gestão no controle, nas projeções futuras, na racionalização da mão-de-obra do setor, e na 

tomada de decisão. 
 
5.1.8 - Produto 4 – Documento técnico contendo avaliação dos processos de trabalho na 

divisão de gestão de pessoas com proposta de um manual operacional do controle de 

quantitativo de postos, pedidos de nomeações/exonerações/designações/dispensas, cessões 

de servidores de outros órgãos do serviço público, concessões diversas, e meio de 

comunicação com a Coordenação Geral de Gestão de Pessoas do MEC, padronizando as 

rotinas operacionais com as conferências necessárias embasadas na legislação vigente no 

que tange recursos humanos no âmbito do serviço público federal. E, ainda, propor regras 

de negócios para o gerenciamento para a divisão de gestão de pessoas, com vistas a auxiliar 

a gestão no controle, nas projeções futuras, na racionalização da mão-de-obra da setor, e na 

tomada de decisão. 

 



 
6 – PERFIL DO CONSULTOR (PESSOA FÍSICA) A SER CONTRATADO: 
 
6.1 – Qualificação profissional: 
Profissional graduado em Ciências Sociais Aplicadas. 
 
6.2 – Experiência necessária: 
Experiência de 04 anos em administração de empresas, com maior ênfase no mapeamento 

de processos de trabalho.  

 

6.3 – Conhecimentos ou habilidades desejáveis:  
a) Cursando Pós Graduação, preferencialmente na área de gestão; 

b) Conhecimento em atividades organizacionais administrativas; 

c) Cursos de aperfeiçoamento nas áreas de projetos e análise de processos de trabalho; 

d) Conhecimento no Microsoft Visio; 

e) Conhecimento nas rotinas operacionais do serviço público federal.  

  

 

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 

Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - CGPG, 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 1 (uma) via impressa, encadernadas, e em 

meio eletrônico. 

 
8 – VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
 
7 meses. 

 

 

9 - VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO: 
 
Valor total do contrato: R$ 56.000,00.  

Produto Data de entrega Valor (R$) 
Produto 1 30 dias 14.000,00 
Produto 2 95 dias 12.500,00 
Produto 3 150 dias 16.000,00 
Produto 4 210 dias 13.500,00 

 
 



 
10 – NÚMERO DE VAGAS: 
 
01 (uma) vaga. 

 

11 – OBSERVAÇÕES: 
 
Outros insumos eventualmente necessários, e não previstos, para a consecução dos 
produtos constantes do Contrato de Trabalho, deverão ser submetidos à consideração 
prévia da Coordenação-Geral do Projeto. 
 
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, 03 de maio de 2010. 

 

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO 

 

 

Rogério Guimarães 
Coordenador Geral de Planejamento e Gestão 

 

APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

Maria Paula Dallari Bucci 

Secretária de Educação Superior 

 

 


