
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

TERMO DE REFERÊNCIA SESU/DHR – 018/2010 
 
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 subsidiar a elaboração do Plano de ação do Programa de 
Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. 
 
3 – JUSTIFICATIVA 
A rede de Hospitais Universitários Federais (HU) é composta por 46 hospitais vinculados a 32 
das 59 Instituições Federais de Ensino Superior. Os HU têm um papel social na área da saúde, 
promovendo a qualidade da formação profissional e da geração do conhecimento por meio de 
uma assistência qualificada e de seus Programas de Residência em Saúde. Atuam, de forma 
significativa na consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), pois de um universo de 
aproximadamente 3.200 hospitais cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde (CNES), respondem por parte significativa da formação e capacitação de profissionais 
e da produção de conhecimento em saúde em âmbito nacional, e 70% deles se caracterizam 
por serem hospitais de grande porte com perfil de alta complexidade, sendo, muitas vezes, a 
unidade hospitalar mais importante do serviço público no Estado. 
 

Assim, reconhecendo a importância desses hospitais, o Ministério da Educação, desenvolveu 
o Programa de Reestruturação e Revitalização dos Hospitais Universitários Federais 
(REHUF) que tem como objetivos criar condições materiais e institucionais para que os 
hospitais universitários federais possam desempenhar plenamente suas funções de local de 
ensino-aprendizagem e treinamento em serviço, de formação de pessoas, inovação 
tecnológica, desenvolvimento de novas abordagens que aproximem as áreas acadêmicas e 
serviços no campo da saúde e, em relação a assistência à saúde, possam atuar como centros de 
referência de atenção especializada na rede pública de serviços de saúde, visando 
proporcionar o cuidado integral ao cidadão. 

 

Para a implantação deste programa, faz-se necessário a elaboração de uma série de 
documentos técnicos que contenham o diagnóstico preciso da situação dos HUs no que diz 
respeito a capacidade instalada, que compreende a estrutura física, equipamentos, recursos 
humanos. 

 

Portanto, a contratação de consultoria especializada se faz necessária para fornecer subsídios a 
este Ministério da Educação para a implantação do REHUF. 

 
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 2.3. - Processos e práticas atualizados em gestão e planejamento do ensino, da 

formação profissional, da assistência e da geração de conhecimentos na rede de 
hospitais universitários federais. 

 
Atividade 2.3.1 - Desenvolver estudos e diagnósticos sobre metodologias, processos e 

técnicas sobre bases organizacionais e informacionais na rede de hospitais 
universitários federais. 

 
5 – ESPECIFICAÇÃO DE ATIVIDADES E PRODUTOS A SEREM REALIZADOS  
 
5.1 – Atividades e produtos: 
 
5.1.1) Atividade1: Elaboração de estudos detalhados do Plano Geral de Reestruturação da 
Rede Hospitais Universitários Federais, apresentado pelo MEC, observando as suas metas a 
médio e longo prazo   e os objetivos constantes no Plano outrora citado, no escopo de 
promover a verificação de sua da eficiência bem como a identificação de aspectos que 
necessitam de modificações e citar as melhorias necessárias, com vistas a dar maior 
abrangência possível a este e ainda oferecer a proposta de consolidação do referido Plano. 
5.1.2) Produto1: Documento técnico contendo análise critica, proposta de alterações e 
consolidação do Plano Geral de Reestruturação da Rede Hospitais Universitários Federais 
levando em consideração todas as peculiaridades daquele. 

 
5.1.3) Atividade2: Elaboração de estudos e  análise do Plano Diretor Geral da Rede de 
Hospitais Universitários Federais, apresentado pelo MEC, contemplando as metas, os prazos e 
os objetivos constantes no Plano, mencionando possíveis alterações para uma melhor 
adequação do plano à hodierna realidade vivida por estes Hospitais e propondo a 
consolidação deste Plano . 
5.1.4) Produto2: Documento técnico contendo análise critica, proposta de alterações e 
consolidação do Plano Diretor Geral da Rede de Hospitais Universitários Federais, levando 
em consideração todas as peculiaridades daquele. 
  
5.1.7) Atividade3: Proposição de indicadores de avaliação dos Hospitais Universitários 
Federais abordando sua situação como um todo, inclusive quanto aos aspectos 
físicos(instalações, equipamentos), qualidade dos serviços prestados e do processo de 
aprendizagem dos residentes para se verificar a viabilidade da implantação do Programa de 
Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. 
5.1.8) Produto3: Documento técnico contendo proposta da matriz de indicadores dos 
diferentes aspectos dos Hospitais Universitários Federais para subsidiar a avaliação da 
implantação do Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. 
 
 
 
5.1.5) Atividade4: Desenvolvimento de metodologia de avaliação dos Hospitais 
Universitários Federais com base nos dados constantes no Produto 3 objetivando melhor 
atuação destes nos serviços de saúde publica prestados bem como maior controle da qualidade 
destes serviços. 



5.1.6) Produto4: Documento técnico contendo projeto da metodologia de avaliação dos 
Hospitais Universitários Federais (HUs) na rede pública de serviços de saúde. 
 
5.1.9) Atividade5: Analise dos resultados obtidos na aplicação da matriz de indicadores para 
avaliação de desempenho do Hospitais Universitários Federais com vistas a implantação do 
Programa de Reestruturação do Hospitais Universitários Federais. 
5.1.10) Produto5: Documento técnico contendo a descrição dos resultados da aplicação da 
matriz de indicadores nos Hospitais Universitários Federais para avaliação da implantação do 
Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. 
 
 
 
 
5.1.11) Atividade6: Levantamento, análise e previsão de investimentos na rede de Hospitais 
Universitários Federais – HUs- destinados a otimização e eficiência da gestão dos HUs. 
5.1.12) Produto6: Documento técnico contendo projeto de investimento na rede Hospitais 
Universitários Federais (HUs), com vistas a, otimização e eficiência da gestão Hospitais 
Universitários Federais (HUs). 
 
 
 
6 – PERFIL DO CONSULTOR (PESSOA FÍSICA) A SER CONTRATADO: 
 
6.1 – Qualificação profissional: 
Profissional de nível superior, graduado na área de saúde, especialista em gestão estratégica 
ou políticas públicas. 
 
6.2 – Experiência necessária:  
Experiência de no mínimo 5 anos em gestão de saúde ou gestão hospitalar. 
 
 
6.3 – Conhecimentos ou habilidades desejáveis:  
Gestão de serviços de saúde. 
 
 
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 Hospitais Universitários Federais e Residências em Saúde 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$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) 
Produto Data de entrega Valor (R$) 

Produto 1 30 dias R$ 12.000,00 
Produto 2 75 dias R$ 11.000,00 
Produto 3 130 dias R$ 9.000,00 
Produto 4 180 dias R$ 14.000,00 
Produto 5 245 dias R$ 10.000,00 
Produto 6 300 dias R$ 16.000,00 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
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 
 
 

 
 

 
José Rubens Rebelatto 

Diretor de Hospitais Universitários Federais e Residências em Saúde 
 

 
APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
 
 

 
Maria Paula Dallari Bucci 

Secretária de Educação Superior 
 


