
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

TERMO DE REFERÊNCIA – 026/2010 
 
 

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 especializada para apresentar diagnóstico da execução do Programa de Apoio 

a Planos de Expansão e Reestruturação das Universidades Federais – REUNI, com 

relação a contratação de professor visitante, professor substituto, docentes e técnicos 

administrativos das Instituições Federais de Ensino Superior observando a coerência da 

projeção estabelecida nos projetos de cada IFES. 

 

3 – JUSTIFICATIVA 
 
Com o objetivo de implementar ações integrantes ao Plano de Desenvolvimento da 

Educação -PDE, o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação 

Superior, vem produzindo uma política de educação marcada pela expansão, inclusão 

social e pela promoção de políticas publicas que visam ao combate às desigualdades 

regionais e sociais. Desta forma,  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, cujo objetivo é criar condições para a ampliação do 

acesso e permanência na educação superior, no nível de graduação, por meio do melhor 

aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas universidades 

federais, prevê a implantação de regimes curriculares e sistemas de títulos que permitam 

ao estudante aproveitar créditos e circular mais entre instituições, cursos e programas de 

educação superior.  

 Com o REUNI, o Governo Federal adotou uma série de medidas a fim de 

retomar o crescimento do ensino superior público, criando um programa 

multidimensional e, ao mesmo tempo, acadêmico, político e estratégico.  



 A presente preposição fundamenta-se na necessidade de fortalecimento do apoio 

técnico desta Secretaria de Educação Superior, vez que o Programa é multidimensional - 

acadêmico, político e estratégico -. Seus efeitos já são eloqüentes, tanto pelos números 

expressivos da expansão já iniciada em 2008 e prevista para concluir-se em 2012, 

quanto pela oportunidade que representa e induz a reestruturação acadêmica com 

inovação, a qual significará, em curto prazo, verdadeira revolução na educação superior 

pública do país. 

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

Federais Brasileiras (REUNI) é uma das ações integrantes ao Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) e foi instituído em reconhecimento ao papel 

estratégico das universidades – em especial do setor público – para o desenvolvimento 

econômico e social.  

 

É neste contexto que a SESu vem desempenhando uma importância nesse programa, 

onde vem ampliando o acesso a permanência na Educação Superior, aumentando a 

qualidade do ensino, bem como força de trabalho nas IFES. 

No ano de 2008 foram autorizados para concurso entre Docentes e Técnicos 

Administrativos 19.221(dezenove mil e duzentos e vinte e um), sendo eles 10.982 (dez 

mil e novecentos e oitenta e dois) docentes de 3º Grau e 8.239 (oito mil e duzentos e 

trinta e nove) técnico-administrativos, todos eles do ano de 2008 e 2009, dadas à 

complexidade para construção dos perfis de docentes necessários e a especificidade dos 

cargos e perfis dos técnicos. 

Neste contexto a Secretaria de Educação Superior busca fortalecimento técnico para apoiar as 

inovações no âmbito do Programa com vistas à operacionalização da modernização, 

expansão, democratização e do aparelhamento do Ensino Superior. 

 

 
4 – VINCULAÇÃO COM O PROJETO: 
 
Objetivo Específico 1 - Formular métodos, técnicas e indicadores para análise e 

diagnósticos 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 equitativa de sua oferta. 

Resultado 1.1. – Métodos e técnicas aplicados de forma experimental na análise, 

diagnóstico e interpretação de políticas, ações e programas de educação superior. 



Atividade 1.2.3 – Aplicar os métodos e técnicas de análise e diagnóstico nas 

instituições e programas selecionados como amostra. 

Atividade 1.2.5 – Avaliar a produtividade dos métodos e técnicas aplicados no grupo 

amostral de instituições e programas. 

 
5 – ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES E PRODUTOS A SEREM 
REALIZADOS: 
 
5.1 – Atividade 1 para Produtos 1 e 2: 
 
5.1.1 – Atividade 1: Estabelecer critérios e realizar levantamento das informações 

relativas às contratações de professores visitantes, professores substitutos 

administrativas efetuadas nas IFES - Instituições Federais de Ensino Superior - no 

âmbito do Programa REUNI.  

5.1.2 - Produto 1: Documento técnico contendo diagnóstico das contratações de 

professores substitutos e professores visitantes, conforme a meta pactuada para as IFES 

da região Sul e Sudeste, por instituição, com avaliação crítica das ações realizadas para 

o programa REUNI. 

5.1.3 - Produto 2: Documento técnico contendo diagnóstico das contratações de 

professores substitutos e professores visitantes, conforme a meta pactuada para as IFES 

da região Norte, Nordeste e Centro Oeste, por instituição, com avaliação crítica das 

ações realizadas para o programa REUNI. 

 

5.2 – Atividade 2 para Produto 3 : 

5.2.1 – Atividade: Realizar levantamento da situação funcional dos  servidores efetivos 

nas IFES no âmbito do programa REUNI. 

5.2.2 - Produto 3: Documento técnico contendo levantamento das exonerações, 

licenças e afastamentos das IFES , com avaliação crítica das ações realizadas para o 

programa REUNI. 

 

5.3 – Atividade 3 para Produto 4 : 

5.3.1 – Atividade: Levantar dados quanto a exonerações, licenças e afastamentos do 

período de 2005 a 2007. Analisar essas informações realizando diagnostico disposto em 

quadro comparativo do quantitativo de exonerações, licenças e afastamentos do período 

pós-criação do programa REUNI. 



5.3.2 - Produto 4: Documento técnico contendo analise quantitativa e diagnóstico das 

exonerações, licenças e afastamentos das Instituições Federais de Ensino Superior do 

período de 2005 a 2007 comparado com o período pós- criação do programa REUNI. 

 

 5.3 – Atividade 4 para Produto 5: Verificar a situação relativa às contratações, de 

docentes e técnicos administrativos das Instituições Federais de Ensino Superior, no 

período anterior a implantação do programa REUNI, explicitando as diferenças com a 

criação do Programa nas IFES. 

5.3.1 - Produto 5: Documento técnico contendo levantamento comparativo das 

contratações de docentes e técnicos administrativos das IFES, a partir de 2005 até o ano 

de 2010. 

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

Profissional com graduação na área social. 

6.2 – Experiência necessária:  
 
Experiência mínima comprovada de 3 (três) anos em gestão e estrutura de 

funcionamento de recursos humanos.  

 
6.3 – Conhecimentos ou habilidades desejáveis: 
 
Desejável conhecimento e experiência em elaboração de documento técnico, voltado a 

projetos educacionais, planejamento educacional ou gestão educacional na área de 

recursos humanos. 

Desejável conhecimento de sistemas de informação. 

Desejável em conclusão da pós graduação. 

 
 
7 - RESPONSABILIDADE PELA SUPERVISÃO DA CONSULTORIA, 
CRITÉRIOS E FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS: 
 
As ações, os produtos e os resultados serão supervisionados, analisados e avaliados pela 

Diretoria de Desenvolvimento da Rede de IFES da Secretaria de Educação Superior - 

DIFES, 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$ 54.000,00 
 

Produto Data de entrega Valor (R$) 
Produto 1 60 11.000,00 

Produto 2 120 11.000,00 

Produto 3 200 10.500,00 

Produto 4 280 9.000,00 

Produto 5 365 12.500,00 

 
 
 
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 abril de 2010. 

 

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO 

 
 

 
Adriana Rigon Weska 

Diretora de Desenvolvimento da Rede de IFES 



 

 

APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

Maria Paula Dallari Bucci 

Secretária de Educação Superior 
 

 


