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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA 
- CONSULTOR POR PRODUTO - 

 
 
 
1. Número e Título do Projeto: BRA/06/005 - A EDUCAÇÃO COMO FATOR DE 
COESÃO SOCIAL 
 
 
2. Finalidade de Contratação: 
 

Seleção e contratação de 01 (um) consultor para a prestação de serviços 
técnicos especializados objetivando o levantamento de dados, avaliação e diagnóstico 
das ações desenvolvidas pelos Fóruns Permanentes de Educação e Diversidade 
Étnicorracial, voltados para a implementação da LDB 9394/96 alterada nos seus 
artigos 26 A e B e 79 A pela Lei 10639/2003, que trata da temática da Educação das 
Relações Etnicorraciais, sob a supervisão da Coordenação-Geral de Diversidade.  
 
 
3.  Vinculação com o PRODOC: 
 
 
3.1 Resultado: 
 
 
Resultado 1.2. Diagnósticos realizado, com a identificação da demanda nacional por 
políticas educacionais, o levantamento e análise de boas práticas nacionais e 
internacionais nas áreas: a) Inclusão educacional da população do campo; b) Inclusão 
educacional das populações vulneráveis das grandes cidades; c) A educação 
profissional e tecnológica como fator de inclusão de jovens e adultos, d) Educação 
Ambiental, para a diversidade, a cidadania e os direitos humanos 
 

3.2   Atividades: 
 

1.2.5 - Elaboração dos relatórios parciais de diagnóstico, com levantamento e análise das 
boas práticas nacionais e internacionais nas áreas de “a” a “d” descritas na relação de 
atividades. 
 
1.2.6 - Elaboração dos relatórios finais de diagnóstico. 
 
 
4. Justificativa: 
 



  

          Os Fóruns Permanentes de Educação e Diversidade Etnicorracial são 
estruturas de logística humana induzidas pela SECAD/MEC constituídas nos Estados 
a partir de 2004, destinadas ao fortalecimento institucional, aumento do controle e 
participação social, monitoramento, proposição e consulta de políticas públicas de 
foco educacional com vistas a garantia de equidade, eficácia e preservação de 
direitos sociais de populações étnicas, não incluídas ou desfavorecidas. Perpassa 
pela consolidação da democracia representativa e co-construção da sociedade por 
meio do estímulo a responsabilidade social de diferentes atores, oriundos de 
instituições diferenciadas, partícipes do ideário da civilidade, da democracia e da 
colaboratividade nas decisões que afetem as dinâmicas das políticas públicas para a 
educação.    

 

          A estrutura prevista para os Fóruns em 2004 e 2005, com condução 
estritamente das Secretarias Estaduais de Educação, sofreu estagnação e 
desarticulação em decorrência da alternância político-eleitoral. Desta forma, embora a 
continuidade das ações não tenham funcionado como Fórum, a idéia implantada nos 
eventos realizados à época, suscitou a criação no âmbito das Secretarias de 
Educação, de Coordenações, Núcleos, Departamentos e Gerências que assumiram 
as temáticas da diversidade. Foi a existência dessas estruturas, acrescidos dos 
movimentos do Ministério Público com vistas ao cumprimento da Lei 10639/03 que 
possibilitou a proposta de rearticulação dos fóruns em 2008. 

          A concepção atual dos Fóruns Permanentes de Educação e Diversidade Étnico-
Racial pretende uma formulação que permita sua continuidade, dividindo as 
responsabilidades de condução das ações e organização dos Fóruns entre diferentes 
instituições. Assim, soma-se ás Secretarias Municipais e Estaduais de Educação, os 
movimentos organizados da sociedade civil, Centros de Educação Federal 
Tecnológicos, ligados a SETEC/MEC gestores do Fórum Intergovernamental de 
Promoção da Igualdade Racial, ligados a SEPPIR/PR, Movimento Negro, Ministério 
Público, Sindicatos de Profissionais da Educação e Núcleo de Estudos Afro-
Brasileiros, entre outros.  

         Os 06 (seis) Diálogos Regionais realizados para a construção do Plano Nacional 
de Implementação da Lei 10639/03 e Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 
das Relações Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana, realizados de abril a junho de 2008, foram coordenados nos estados a partir 
da SECAD/MEC e articulados localmente pelos coordenadores dos Fóruns 
constituídos ou em constituição. Essa atividade comprovou a capacidade de 
mobilização social dos Fóruns A demanda exigia: convidar, inscrever, mobilizar e 
informar um conjunto de pessoas de diferentes instituições para consulta e formulação 
de documentos para o Plano Nacional, em tempo relativamente curto a despeito dos 
coordenadores nos estados possuírem outras agendas locais. 

Os Fóruns Permanentes devidamente organizados tendem a ser a maior e 
mais ampla estrutura de diálogo político entre a SECAD/MEC e a sociedade, no que 
diz respeito à temática etnicorracial, apta a ser acionada para as mais diversas 
finalidades: consulta de material, articulação para encontros, verificação local de 
aplicação de recursos públicos, coleta de dados, indicação de colaboradores para 
atividades em áreas distintas; formação de comitês e comissões. Essa capacidade de 



interação com a sociedade pode ser aproveitada por demandas semelhantes de 
outras Secretarias do Ministério da Educação; outras coordenações da SECAD/MEC, 
bem como de organismos parceiros tais como Unicef, UNESCO e SEPPIR, desde que 
fornecidas claramente as metodologias, objetivos e instrumentos necessários a cada 
demanda específica. 

Argumenta-se ainda, que o estudo e avaliação voltados ao aprimoramento das 
ações/atividades desenvolvidas são práticas modernas de gestão pública, que 
permitem a seus responsáveis aferir a adequação entre ações desenvolvidas e 
resultados desejados. Visa possibilitar, ainda, a identificação de obstáculos 
endógenos e exógenos às ações de governo, os apoios e eventuais resistências dos 
atores relevantes ao processo e se o alvo apontado foi efetivamente atingido, 
possibilitando, com seu resultado, a revisão e aprimoramento das ações 
governamentais. 

 
Como resultados da boa prática na condução das ações/atividades públicas via 

estudos e avaliações  esperam-se: 

� Redução de falhas e impropriedades pela atuação preventiva e educativa; 

� Correção, tempestiva, de eventuais falhas, adotando, por conseguinte, medidas 

preventivas e informativas;  

� Redução das deficiências e de má aplicação dos recursos, bem como a correção 

dos desvios identificados; 

� Ênfase na avaliação da atuação dos Fóruns Permanentes de Educação e 

Diversidade Etnicorracial, permitindo verificar o sucesso ou insucesso dos projetos 

no qual são partes;  

� Análise da eficácia e efetividade dos projetos; 

� Identificação de deficiências e oferecimento de recomendações de aprimoramento; 

� Revisão das ações, procedimentos e as estratégias de correções.  

 
 
Nesse sentido, e buscando garantir a eficácia e efetividade no âmbito da 

gestão local dos Fóruns Permanentes de Educação e Diversidade Etnicorracial, 
reafirma-se a necessidade da contratação de 01 (um) consultor para desenvolvimento 
de avaliação e diagnóstico situacional das ações desenvolvidas por esses atores, nas 
regiões brasileiras, sob a supervisão da Coordenação Geral Diversidade.  

 
 
5. Atividades e Produtos: 

 
 

 5.1 Atividades para elaboração do Produto 1: 

a) Realizar mapeamento das ações desenvolvidas pelos Fóruns Permanentes 
de Educação e Diversidade Etnicorracial e a situação quanto a 
institucionalidade do mesmo, por região brasileira; 

b) Identificar propostas de atividades de implementação do Plano Nacional de 
Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 



Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana, junto às redes de educação estadual e municipal, 
pública e privada; 

c) Identificar propostas de atividades de formação continuada de profissionais 
da educação para a temática da Educação para as Relações Etnicorraciais 
desenvolvidas pelos Fóruns Permanentes de Educação e Diversidade 
Etnicorracial, e as parcerias estabelecidas para a ação.  

 
Produto 1: Documento contendo o resultado do mapeamento das ações dos Fóruns 
Permanentes de Educação e Diversidade Etnicorracial e as atividades desenvolvidas 
por esses na implementação do Plano Nacional e formação continuada de 
profissionais da educação para a temática da Educação para as Relações 
Etnicorraciais, nas regiões brasileiras.  
 

 

5.2 Atividades para elaboração do Produto 2: 

a) Levantar dados/informações junto aos parceiros/atores para a 
implementação da temática da Educação para as Relações Etnicorraciais 
relacionados à atuação dos Fóruns Permanentes com base nas indicações 
do Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais 
para Educação das Relações Étnicorraciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana, nas regiões brasileiras; 

 
b) Sistematizar os dados coletados, agregando as informações das ações 

mapeadas no Produto 1 desse TOR.  
 

 
 

Produto 2: Documento contendo a Síntese dos dados coletados, relativos às 
atividades de implementação, formação e ação desenvolvidas pelos Fóruns 
Permanentes de Educação e Diversidade Etnicorracial , nas regiões brasileiras.  
 
 
 
5.3 Atividades para elaboração do Produto 3: 
 

a) Identificar e avaliar fragilidades nas propostas das atividades dos Fóruns 
Permanentes de Educação e Diversidade Etnicorracial e propor melhorias; 
b) Propor articulação com os gestores locais no sentido de criar mecanismos 
de melhoria das atividades propostas com vistas a garantir qualidade a 
implementação do Plano Nacional de Implementação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnicorraciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

 
Produto 3: Documento técnico final apresentando diagnóstico do resultado das 
atividades programadas e realizadas pelos Fóruns Permanentes de Educação e 
Diversidade Etnicorracial para a implementação do Plano Nacional de Implementação 
das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnicorraciais e 
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana consubstanciado pelos 
dados das avaliações realizadas nas regiões brasileiras, e propor ações de 
qualificação e melhoria na política. 
 



 
  
6. Produtos esperados/remuneração: 
 
O custo total dos serviços de consultoria foi estimado em R$ 35.000,00 (trinta e cinco 
mil reais) observando-se, para o desembolso financeiro, a cronologia indicada abaixo: 
 

Produtos   
1. Documento contendo o resultado do 
mapeamento das ações dos Fóruns 
Permanentes de Educação e Diversidade 
Etnicorracial e as atividades desenvolvidas 
por esses na implementação do Plano 
Nacional e formação continuada de 
profissionais da educação para a temática da 
Educação para as Relações Etnicorraciais, 
nas regiões brasileiras.  

R$ 11.500.00 30/07/2010 

2. Documento contendo a Síntese dos dados 
coletados, relativos às atividades de 
implementação, formação e ação 
desenvolvidas pelos Fóruns Permanentes de 
Educação e Diversidade Etnicorracial, nas 
regiões brasileiras.  

R$ 10.000,00 15/10/2010 

3. Documento técnico final apresentando 
diagnóstico do resultado das atividades 
programadas e realizadas pelos Fóruns 
Permanentes de Educação e Diversidade 
Etnicorracial para a implementação do Plano 
Nacional de Implementação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Educação das 
Relações Étnicorraciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 
consubstanciado pelos dados das avaliações 
realizadas nas regiões brasileiras, e propor 
ações de qualificação e melhoria na política. 

R$ 13.500,00 15/12/2010 

VALOR TOTAL R$ 35.000,00  
 

 
7. Requisitos mínimos de qualificação: 
 
a) Formação:  
 
Graduação em Ciências Humanas ou Sociais, preferencialmente em Pedagogia, ou 
Licenciatura Plena em História, Geografia, Letras Português, devidamente 
reconhecida pelo Ministério da Educação.  
 
b) Experiências específicas:  
 

b1 -Experiência profissional:  
 



- Experiência profissional mínima de 02 (dois) anos em 
desenvolvimento de atividades de monitoramento, avaliação e 
implementação de políticas públicas na área da educação.  

- Experiência profissional mínima de 2 (dois) anos nas seguintes 
áreas temáticas: educação e relações raciais. 

 
 
b2 - Área de atuação: Educação para Diversidade 
 
b3 – Período de experiência em meses: 24 (vinte quatro) meses. 
 
b4 – Ter disponibilidade para viajar. 

 
 
 
8. Número de vagas: 
 
 a) Será contratado 01 (um) consultor. 

 
 

 
9. Vigência do contrato: 
 

• Início:  25/06/2010 

• Fim:  31/12/2010 

• Vigência do contrato em meses: máximo de 07 (sete) meses 

• Valor total do contrato: R$ 35.000,00 (cinqüenta e dois mil reais) 

 
9. Local de Trabalho: 

 

a) Brasília/DF 

 
 
10. Comissão de Seleção: 

 
Maria Auxiliadora Lopes  SIAPE: 0039837 

John Land Carth                  SIAPE: 1549504 

Bárbara da Silva Rosa  SIAPE: 1.519.460 - Presidente 

  
  
             11. Critérios e forma de apresentação dos trabalhos:  

 
Os produtos deverão ser entregue nas datas previstas em 2 (duas) vias impressas e 
em meio eletrônico.  
O pagamento será realizado após a entrega e a aceitação dos produtos por parte da 
Coordenação-Geral de Diversidade, por meio de Nota Técnica. 



 
 
12. Regime Jurídico: 
 
A execução dos trabalhos previstos neste Termo de Referência não implica qualquer 
relação de emprego ou vínculo trabalhista, sendo, portanto, regido sem subordinação 
jurídica conforme prevê o § 9° do art. 4° do Decreto Nº 5.151/2004. 
 
13. Processo de seleção 
 
O processo seletivo simplificado de que trata este Termo de Referência consistirá de 
duas partes: 1ª fase – análise curricular; 2ª fase - entrevista. 
Os candidatos selecionados para 2ª fase do processo seletivo que não residam em 
Brasília poderão participar da entrevista por meio de telefone.  
 

Brasília, 04 de maio de 2010. 
 
À DEDI para avaliação e aprovação. 
 
 
 

LEONOR FRANCO DE ARAUJO 
Coordenadora  

 
 

De acordo. Encaminhe-se ao Coordenador do Projeto. 
 
 
 
 

ARMÊNIO BELLO SCHMIDT 
Diretor 

 
 
 
 
 

IVAN CARLOS FERREIRA LIMA 
Coordenador do Projeto 


