
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

TERMO DE REFERÊNCIA – 019/2010 

 

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 

 

Estudo técnico para propor subsídios à Secretaria de Educação Superior no que tange 

as estratégias de comunicação dos programas REUNI (Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais) e PROUNI (Programa 

Universidade para Todos).  

 

3 – JUSTIFICATIVA 

 

A Secretaria de Educação Superior (Sesu) é a unidade do Ministério da Educação 

responsável por planejar, orientar, coordenar e supervisionar o processo de 

formulação e implementação da Política Nacional de Educação Superior. Além disso, 

também cabe à Sesu a supervisão das instituições privadas de educação superior, 

conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). São algumas das 

ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) sob responsabilidade da Sesu, 

o Programa Universidade para Todos (ProUni), o Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior (Fies) e as atividades relacionadas à regulação e 

avaliação da educação superior. 

 

O Plano Nacional de Educação de 2001 fixou a meta de 30% dos jovens com idade 

entre 18 e 24 anos com acesso ao ensino superior no país até 2011. De acordo com 

dados da Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar (PNAD) de 2008, 13,71% dos 

jovens nessa idade estavam no ensino superior. Considerando a taxa bruta – sem 

considerar a idade dos estudantes – o percentual é de 25,52%. 

 

Ainda que o acesso ao ensino superior tenha sido ampliado de forma significativa nos 

últimos anos – em 2002, apenas 9,83% dos jovens estavam no ensino superior – o país 

ainda enfrenta o desafio de ampliar ainda mais o acesso.  

 

Em relação às políticas adotadas pelo Ministério da Educação para garantir essa 

expansão, as ações incidem tanto na ampliação da oferta do ensino superior público, 

principalmente por meio do Programa de Expansão e Reestruturação das 

Universidades Federais (Reuni), quanto na oferta do ensino superior privado, já que, 



de acordo com dados do Censo da Educação Superior de 2008, aproximadamente 75% 

das matrículas no ensino superior estão alocadas na rede privada. 

 

A expansão da oferta de vagas em universidades, centros universitários e faculdades 

privadas brasileiras nos últimos anos permitiu a ampliação do acesso da população ao 

ensino superior. Em dez anos, o número de estudantes matriculados em cursos 

superiores passou de 2,1 milhões, em 1998, para 5,8 milhões, em 2008.  

 

O Programa Universidade para Todos (ProUni) criado em 2005 pelo Governo Federal 

(Lei nº 11.096, em 13 de janeiro de 2005) tem como finalidade conceder bolsas de 

estudos à estudantes egressos do ensino médio da rede pública que tenham renda 

familiar per capita máxima de até 3 salários mínimos.  

 

Desde o início do programa, 600 mil estudantes já foram beneficiados com bolsas de 

estudo integrais e parciais. 

 

O Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) é um programa do 

Ministério da Educação destinado a financiar a graduação na educação superior de 

estudantes matriculados em instituições não gratuitas. Podem recorrer ao 

financiamento os estudantes matriculados em cursos superiores que tenham avaliação 

positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. 

 

Desde o início do Programa, em 1999, 562.921 estudantes já foram beneficiados pelo 

Fies. Até o final de 2009, 486.718 estudantes mantinham contratos ativos com o 

Fundo. 

 

Com o objetivo de ampliar ainda mais o acesso da população ao ensino superior, o 

MEC propôs importantes mudanças ao Fundo que foram incorporadas na Lei nº 

12.202, de janeiro de 2010. Desde a publicação da normativa, o Fundo passou a operar 

com algumas inovações que facilitam o acesso aos estudantes que não têm condições 

de arcar integralmente com os custos de sua formação. 

 

Entre as principais mudanças, está a ampliação da incidência da taxa de juros de 3,4% 

ao ano para o saldo devedor dos contratos antigos, além de já valer para os novos 

contratos. Desde 2006 e até o final de 2009, a taxa de juros do Fies era de 6,5% ao ano. 

 

Além disso, em consonância com a política de formação de professores e com o 

incentivo à formação de profissionais para a área de saúde, o novo formato do Fies 

também prevê condições diferenciadas para o pagamento daqueles estudantes 

egressos de cursos de licenciatura e medicina. Nesses casos, ao final do curso, o 

estudante poderá optar por quitar o seu saldo devedor abatendo 1% de sua dívida a 

cada mês trabalhado. A possibilidade é concedida aos estudantes que optarem por 

trabalhar na rede pública de educação básica com carga horária mínima de 20h 

semanais. No caso dos egressos de cursos e medicina, o profissional deverá atuar no 

programa Saúde da Família em especialidades e regiões prioritárias definidas pelo 

Ministério da Saúde. 

 

Outra mudança diz respeito ao período de carência. Os alunos formados em medicina 

que optarem por ingressar em programas de residência médica credenciados pela 

Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) e em especialidades prioritárias 



definidas pelo Ministério da Saúde, terão o período de carência estendido por todo o 

período de duração da residência. Nos demais casos a carência é de 18 meses. 

 

O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (REUNI), instituído pelo Decreto Presidencial nº 6.096, de 24 de abril de 2007, 

tem assegurado uma série de condições à expansão do ensino superior público no 

Brasil. O Programa configura-se como uma das principais ações da Secretaria de 

Educação Superior. Até 2012, serão R$ 3,5 bilhões em investimentos para o conjunto 

das universidades integrantes do Programa. 

 

Com início em 2007 e previsão de conclusão em 2012, o Reuni já demonstra muitos 

resultados alcançados. Dados do relatório de primeiro ano do programa mostram que 

algumas metas já são realidade. A ampliação do número de vagas é um exemplo. 

Dados do relatório de primeiro ano do programa, aponta que das 132.451 vagas nos 

cursos de graduação presenciais em 2007 passamos para uma oferta de 147.277 vagas 

em 2008, o que equivale a um aumento de, aproximadamente, 15 mil novas vagas de 

ingresso. 

 

A criação de novos cursos é outro exemplo: em 2007, o número de cursos de 

graduação presencial totalizava 2.326. Ao final de 2008, esse número já era de 2.506, 

sendo 692 ofertados no período noturno. 

 

Nesse sentido, para atingir de forma plena seus objetivos, o Programa Reuni deve 

contar com ações articuladas de comunicação que objetivem a ampla divulgação das 

realizações das universidades federais para a sociedade em geral. Configuram-se como 

público diretamente interessado no Reuni, estudantes, professores, veículos de 

imprensa e demais atores da sociedade civil.  

 

4 – VINCULAÇÃO COM O PROJETO: 

 

Objetivo Específico 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. 

 
Atividade 1.1.5. Elaborar conteúdo para a edição de documento com os fundamentos, 

métodos e técnicas de análise e diagnóstico de políticas, ações e execução de 

programas (*). 
 

5 – ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES E PRODUTOS A SEREM REALIZADOS: 

 

5.1 – Atividades e Produtos do consultor 1 

Atividade 1 - Levantamento, a partir das demandas de atendimento ao público 

externo e também do atendimento à imprensa, das principais informações solicitadas 

a respeito da expansão da educação superior, em especial do Programa de Expansão e 

Reestruturação das Universidades Federais (Reuni). 

 



Produto 1 - Documento técnico contendo análise das principais informações 

demandadas à Sesu, sobre as ações do MEC para a expansão das universidades 

federais. 

 

Atividade 2: Atuar junto à rede de comunicadores das universidades federais para 

propor conteúdo sobre as ações de divulgação feita pelas instituições sobre as 

informações referentes ao cumprimento das metas do Reuni por parte das 

universidades.  

 

Produto 2: Documento técnico contendo subsídios para a produção de conteúdo para 

publicação nos canais de comunicação do MEC (especialmente no sítio do Reuni) sobre 

as ações das universidades referentes à expansão. 

 

Atividade 3: Analisar no âmbito das estruturas de comunicação das universidades 

federais, a dinâmica de produção de conteúdos referentes à divulgação das ações das 

instituições e sua consecutiva repercussão na imprensa. 

 
Produto 3: Documento técnico contendo a avaliação analise da repercussão das 

informações veiculadas nos canais de comunicação do MEC, contemplando uma 

avaliação da eficácia de tais informações para as ações referentes à secretaria de 

educação superior.  

 

Atividade 4: Realizar pesquisa sobre repercussão conferida pela imprensa as 

informações referentes à expansão e reestruturação das universidades federais.  
Produto 4: Documento técnico contendo resultado da pesquisa da repercussão 

conferida pela imprensa (contemplando os principais veículos da imprensa nacional e 

regional) as informações sobre a expansão e reestruturação das universidades 

federais. O documento deverá contemplar a avaliação de tal repercussão e 

proposições sobre possíveis ações a serem adotadas pela Secretaria de Educação 

Superior. 

 

5.2 – Atividades e Produtos do consultor 2 

Atividade 1 – Realizar estudo sobre a produção de informações da Secretaria de 

Educação Superior a respeito das ações da secretaria referentes à avaliação, regulação 

e supervisão das instituições de educação superior e cursos de graduação. 

 

Produto 1 – Documento técnico contendo análise, resultado da repercussão das 

informações divulgadas pela Secretaria de Educação Superior no que diz respeito às 

ações de avaliação, regulação e supervisão de instituições de educação superior e 

cursos de graduação.  

 

Atividade 2: Analisar e aAcompanharmento as repercussões na imprensa das ações 

adotadas pela Secretaria de Educação Superior para a divulgação das informações 

relativas à adoção, por parte das universidades federais, do Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem) e Sistema de Seleção Unificada (Sisu) em seus processos seletivos. 

 

Produto 2: Documento técnico contendo análise da repercussão obtida na imprensa 

sobre as informações relativas ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e  Sistema 

de Seleção Unificada (Sisu). O relatório documento deverá contemplar estudo sobre os 

impactos da repercussão para a efetivação das políticas da Sesu. 

 



Atividade 3: Realizar levantamento de dados sobre a dinâmica de produção e 

divulgação de informações nos canais de comunicação do MEC referentes a bolsas de 

estudo (ProUni) e financiamento estudantil (Fies). 

 
Produto 3:  Documento técnico contendo avaliação do cumprimento das metas 

estabelecidas pelo PDE para os referidos programas. 

 

Atividade 4: Realizar estudo sobre a utilização dos canais de comunicação do MEC pela 

Sesu para divulgação das informações relativas à secretaria. 

 

Produto 4: Documento técnico contendo proposta das ações de comunicação a serem 

adotadas pela Secretaria de Educação Superior. 

 

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

 

6.1 – Qualificação profissional: Formação em Comunicação Social com habilitação em 

Jornalismo. 

 

6.2 – Experiência necessária: Mínimo de 3 (três) anos de experiência em assessoria de 

imprensa, preferencialmente em órgãos da administração pública.  

 
6.3 – Conhecimentos ou habilidades desejáveis: Conhecimento de produção de 

conteúdo para internet. Conhecimento de ferramentas de atualização de conteúdos 

em websites. 

 
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 

Assessoria de Comunicação Social da Secretaria de Educação 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: 

 

10 meses. 

 

9 - VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO:  

 

Valor total do contrato por consultor: R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) 

 

 

 

Consultor 1 



Produto Data de entrega Valor (R$) 

Produto 1 30 dias 8.000,00 

Produto 2 90 dias 14.000,00 

Produto 3 180 dias 9.500,00 

Produto 4 240 dias 10.500,00 

 

Consultor 2 

Produto Data de entrega Valor (R$) 

Produto 1 30 dias 8.000,00 

Produto 2 90 dias 14.000,00 

Produto 3 180 dias 9.500,00 

Produto 4 240 dias 10.500,00 

 

10 – NÚMERO DE VAGAS: 
 
02 (duas) vagas. 

 

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. 

 
Aos possíveis candidatos selecionados de outros Estados, os custos com transporte e 

hospedagem correrão por conta 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,           de maio de 2010. 

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO 

 

Ademir Picanço de Figueiredo 

Chefe de gabinete 

Secretaria de Educação Superior 
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APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

Maria Paula Dallari Bucci 

Secretária de Educação Superior 

 


