
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 
TERMO DE REFERÊNCIA – 012/2010 

 
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 
 

Consultoria técnica especializada na área de legislação, normas, jurisprudência, 
entendimentos interpretativos e ações de supervisão relacionados ao Programa 
Universidade para Todos – ProUni, visando propor instrumentro de monitoramento e 
mecanismos de aperfeiçoamento do Programa.  

 
3 – JUSTIFICATIVA 

 

Tendo por finalidade a concessão de bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes 
de cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições privadas 
de educação superior, oferecendo em contrapartida isenção de alguns tributos federais 
àquelas que aderirem ao programa, o Ministério da Educação instituiu, em 2004, o 
Programa Universidade para Todos (ProUni). O Programa é dirigido aos estudantes 
egressos do ensino médio da rede pública ou da rede particular na condição de bolsistas 
integrais, com renda per capita familiar máxima de até três salários-mínimos. Em 
consonância com a política social do Governo, o ProUni reserva um percentual das 
bolsas ofertadas aos afro-descendentes, indígenas e portadores de deficiências. Os 
professores do ensino básico também possuem critérios diferenciados de participação no 
Programa, o que vem ao encontro à política de incentivo à formação docente e 
qualificação da educação básica pública. 
 
O ProUni conta, atualmente, com mais de 1.400 instituições participantes em todas as 

Unidades da Federação, tendo beneficiado quase 700 mil estudantes desde 2005. 

 

Com esse universo de envolvidos, há um número significativo de ações judiciais 

interpostas pelos interessados, nas quais o Ministério da Educação é parte ou 

litisconsorte passivo necessário. Por outro lado, muitas são também as ações tanto 

judiciais como administrativas de iniciativa do MEC que visam fazer cumprir as normas 

do Programa. Trata-se, portanto, de demandas de variadas naturezas, todas, entretanto, 

exigindo do MEC um acompanhamento, monitoramento e posicionamento.  

 

Há também um grande número de demandas envolvendo o ProUni por parte do 

Ministério Público Federal, visando instruir procedimentos administrativos, da 

Defensoria Pública da União e dos órgãos de controle interno e externo. 

 



A fim, pois, de revestir as ações desenvolvidas pelo MEC de maior organicidade e 

eficácia se faz necessário um acompanhamento sistemático das ações judiciais e 

extrajudiciais, bem como de um estudo crítico que, como resultante de análise criteriosa 

das decisões judiciais e da jurisprudência, possibilite um aprimoramento das atribuições 

de supervisão do Ministério, objetivando o aperfeiçoamento do ProUni. 

 

 
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. 

 
5 – ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES E PRODUTOS A SEREM 
REALIZADOS  
 
5.1 – Atividades e produtos: 
 
5.1.1) Atividade1: Analisar os processos administrativos/extrajudiciais de iniciativa do 
MEC que envolvam o ProUni e apresentar sugestões de procedimentos padrões a serem 
adotados e conduzidos durante esses processos administrativos/extrajudiciais. 
5.1.2) Produto 1: Documento Técnico contendo a descrição das sugestões de 
procedimentos padrões a serem adotados e conduzidos durante os processos 
administrativos/extrajudiciais. 
 
5.2.1) Atividade2: Realizar Levantamento de dados para propor banco de 
dadosdefinição de elementos necessários à construção de uma base de informações 
relativas ao Programa Universidade para todos (ProUni)  de rápida recuperação   para o 
fornecimento de informações judiciais e extrajudiciais de forma rápida e precisa; bem 
como, propor rotina de cadastramento para alimentar o bando de dados sem abrir mão 
da segurança jurídica necessária à sua atualização permanente. 
5.2.2) Produto 2: Documento Técnico contendo proposta de banco de dadosdefinição 
de elementos necessários à construção de uma base de informações relativas ao 
Programa Universidade para todos (ProUni)  e proposta de rotina de cadastramento de 
normas para alimentação e atualização da base de dados com a segurança jurídica 
necessária à atualização continuada do mesmo. 
 
5.3.1) Atividade3: Identificar demandas sob análise da CGRAG/DIPES/SESu, com 
apontamento e análise das demandas, acordos, requerimentos ou congêneres, sobretudo 
aos adstritos ao relacionamento institucional com o Tribunal de Contas, Controladoria 
Geral da União e os Membros do Ministério Público. 
5.3.2) Produto 3: Documento Técnico contendo o mapeamento situacional das 
demandas relacionadas às posições jurisprudenciais ou tendências interpretativas 



verificáveis nas manifestações das Instituições mencionadas para padronização dos 
procedimentos operacionais de tratamento dos processos.  
 
5.4.1) Atividade4: Realizar levantamento de teses acadêmicas e posicionamentos da 
Advocacia Pública, em instâncias judiciais, administrativas ou extrajudiciais, que 
guardem relação com o desenvolvimento da política pública de Educação Superior do 
MEC, sobretudo aos adstritos ao relacionamento institucional com o Tribunal de 
Contas, Controladoria Geral da União e os Membros do Ministério Público. 
5.4.2) Produto 4: Documento Técnico contendo ementário eletronicamente recuperável 
de teses e posicionamentos da Advocacia Pública, em instâncias judiciais, 
administrativas ou extrajudiciais; que guardem relação com o desenvolvimento da 
política pública relativa ao ProUni, com o objetivo de induzir celeridade, com segurança 
jurídica, no fluxo de manifestações da SESU.  
 
 
6 – PERFIL DO CONSULTOR (PESSOA FÍSICA) A SER CONTRATADO: 
 
6.1 – Qualificação profissional: 
Profissional graduado em direito com pós-graduação Stricto Sensu na área jurídica. 

 
6.2 – Experiência necessária:  
Experiência mínima de 02 anos em assessoria jurídica. 

 

6.3 – Conhecimentos ou habilidades desejáveis:  
Participação em atividades de caráter social. 

Fluência em outros idiomas, preferencialmente inglês. 

 
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 
Diretoria de Políticas e Programas de Graduação, 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: 
 
12 meses 

 

9 - VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO:  
 
Valor total do contrato: R$ 84.000,00  

 
 

Produto Data de entrega Valor (R$) 
Produto 1  60 dias 21.000,00 



Produto 2 120 dias 15.000,00 
Produto 3 240 dias 27.000,00 
Produto 4 360 dias 21.000,00 

 
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. 
 
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,    20       de maio de 2010. 

 

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO 

 

 

 

Paula Branco de Mello 
Diretora de Políticas e Programas de Graduação 

 

 

APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

Maria Paula Dallari Bucci 

Secretária de Educação Superior 
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