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CONSULTOR POR PRODUTO
DATA DE CRIAÇÃO: 25/11/2020

1. PROJETO 
Desenvolvimento de Metodologias Institucionais destinadas à Consolidação da Educação Superior como Fator de
Desenvolvimento Sustentável do Brasil.

2. ENQUADRAMENTO 

2.1 RESULTADOS 
Resultado 2.2 - Resultado 2.2. Métodos, técnicas e instrumentos formulados para utilização nos processos de acesso
e expansão da Educação Superior e monitoramento dos programas de assistência e orientação acadêmica aos
estudantes das IES.

2.2 ATIVIDADES 
Atividade 2.2.7 - Desenvolver estudos e pesquisas para subsidiar a SESu na avaliação dos impactos dos programas
de acesso a  Educação Superior.

3. JUSTIFICATIVA 
O Prouni, instituído pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e regulamentado pelo Decreto nº 5.493, de 18
de julho de 2005, é um programa do Ministério da Educação, criado pelo governo federal em 2004, que oferece
bolsas de estudo, integrais e parciais (50%), em instituições particulares de educação superior, em cursos de
graduação e sequenciais de formação específica, a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior e com
renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos.

O objetivo do governo com o Poruni é ampliar o acesso à educação de nível superior para a população de baixa
renda. Para tanto, as instituições de educação superior aderem voluntariamente ao Prouni, por meio da assinatura
de Termo de Adesão por suas respectivas mantenedoras, obrigando-se a oferecer bolsas de estudo no âmbito do
Programa durante o prazo de vigência do Termo de Adesão, conforme determinado pelo art. 5º da Lei nº
11.096, de 2005. O Termo de Adesão assinado pelas instituições tem vigência de 10 (dez) anos, devendo,
contudo, ser renovado semestralmente por meio da assinatura de Termo Aditivo, o que pressupõe o atendimento
a todos os critérios e normas do Programa.

As instituições interessadas em participar do Prouni devem emitir Termo de Adesão ao Programa por meio de suas
respectivas mantenedoras. A partir da assinatura do referido termo, as instituições poderão usufruir da isenção de
determinados tributos e contribuições federais conforme o disposto no art. 8º da Lei nº 11.096, de 2005:

Art. 8º A instituição que aderir ao Prouni ficará isenta dos seguintes impostos e contribuições no período de
vigência do termo de adesão: (Vide Lei nº 11.128, de 2005)

I - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas

II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, instituída pela Lei nº. 7.689, de 15 de dezembro de 1988

III - Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei Complementar nº. 70, de 30
de dezembro de 1991 e

IV - Contribuição para o Programa de Integração Social, instituída pela Lei Complementar nº. 7, de 7 de setembro de
1970.

 1º A isenção de que trata o caput deste artigo recairá sobre o lucro nas hipóteses dos incisos I e II do caput deste
artigo, e sobre a receita auferida, nas hipóteses dos incisos III e IV do caput deste artigo, decorrentes da realização
de atividades de ensino superior, proveniente de cursos de graduação ou cursos seqenciais de formação específica.

(...)

O Decreto nº 9.665, de 2 de janeiro de 2019 (Regimento Interno do Ministério da Educação) prevê no art. 21,
incisos IV, a competência da Secretaria de Educação Superior para coordenar a implantação, o acompanhamento
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e a avaliação dos programas de apoio ao estudante, com o objetivo de democratizar o acesso à educação superior e
garantir a permanência do estudante, em articulação com órgãos afins. Desse modo, a Secretaria de Educação
Superior (SESu) é a unidade do Ministério da Educação responsável pela política e programas de educação
superior, através de sua Diretoria de Políticas e Programas da Educação Superior.

Portanto, dentre as competências da DIPPES/SESu/MEC encontra-se a atividade de avaliador das políticas e
programas de acesso e permanência na educação superior, inclusive o Prouni, sendo que a efetivação de referido
programa está estritamente relacionada à quantificação dos seus efeitos causais, para ter a resposta se vale a
pena executar a política, ou seja, se os seus benefícios são superiores aos seus custos.

Nesse sentido, já houve recomendação do TCU, Acórdão 2043/2010, para que a Secretaria de Educação Superior
realizasse ... ao menos uma avaliação de impacto, para cada ciclo de cinco anos do plano de metas, sobre as
principais dimensões de resultado do Prouni. Sendo que até a presente data não se localizou nenhum trabalho
visando a realização da referida avaliação.

Assim, pretende-se a avaliação de impacto do Prouni, com base nas especificações constantes no Guia prático de
análise ex post, https://www.gov.br/casacivil/pt-br/centrais-de-conteudo/downloads/guiaexpost.pdf, que
verificará se de fato a política está gerando os resultados e impactos esperados, conforme definido no âmbito da
política em seus normativos e no seu modelo de negócio.

4. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
Consultoria especializada para o desenvolvimento de estudo de avaliação de impacto sobre as principais
dimensões de resultado do Programa Universidade para Todos - Prouni.

5. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS

5.1 Especificação (Consultor)
Atividade 1.1Descrever todos os componentes da política e também quaisquer mudanças que tenham ocorrido
em suas regras ao longo do tempo. Os objetivos devem estar bem especificados na descrição, e deve-se
compreender como a política alcançaria os objetivos esperados.
Atividade 1.2 Selecionar quais objetivos devem ser avaliados, pois é possível que alguns objetivos não possam
ser alvos de avaliação devido a problemas de implementação.

Atividade 2.1 Estabelecer hipóteses de que determinados insumos e determinadas atividades geram
determinados produtos, que por sua vez geram resultados efeitos de curto e médio prazo e impactos efeito de
longo prazo. O modelo lógico sempre representa a descrição de como os componentes essenciais de um
programa levam aos resultados esperados e subsequentes impactos, articulando as ligações causais entre o
trabalho a ser realizado e o que se deseja alcançar com ele.

Atividade 3.1 Traduzir os objetivos em indicadores. Ou seja, é importante especificar quais indicadores devem
ser considerados na avaliação tendo em vista os objetivos da política.

Atividade 4.1 Explicar e Justificar a forma pela qual será isolado o efeito da política, ou seja, como será a
construção do contrafactual. Lembrando que não é suficiente comparar os indicadores antes e depois da
política, e nem comparar os indicadores dos que foram atendidos pela política com aqueles que não foram.

Atividade 5.1 Deve-se ponderar se o impacto será estimado apenas para o público-alvo ou se é desejável
analisar alguma heterogeneidade do impacto. Ou seja, considerar se é interessante obter resultados de
acordo com algumas características dos indivíduos, tais como sexo ou faixa etária, ou de acordo com atributos
socioeconômicos, como renda e educação. Também deve ser considerado se será estimado o impacto da
política sobre aqueles que não são o público-alvo diretamente, pois a política pode afetar e ter importantes
efeitos sobre não beneficiários.

Atividade 6.1 Definir qual o melhor momento no tempo para aferir os resultados da política. Pode ser
desejável considerar até mais de um momento no tempo e, assim, comparar efeitos de curto, médio ou
longo prazo.

Atividade 7.1  Estimar a magnitude do impacto para ter sua importância avaliada. É importante comparar as
magnitudes dos impactos de diferentes políticas. Igualmente relevante é estimar a precisão do impacto para
testar sua significância estatística.

Atividade 8.1  Testar os mecanismos ou canais através dos quais acontece o impacto da política. Testar é
importante para subsidiar uma validação do modelo lógico dessa política e também avaliar se a política deve ser
redesenhada para obter o efeito desejável.

6. REQUISITOS MÍNIMOS DE QUALIFICAÇÃO

A. Formação Acadêmica
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A.1 Formação acadêmica (Consultor)
Graduação em Economia ou Estatística ou Administração.

B. Exigências Específicas

B.1 Exigências específicas (Consultor)
 Experiência Mínima Necessária

Experiência profissional mínima de 2 dois anos em avaliação de impacto.

 
Conhecimentos ou habilidades desejáveis

Conhecimento e experiência em avaliação, monitoramento e supervisão de políticas públicas.

Experiência em atividades organizacionais e administrativas da Administração Pública Federal.

Conhecimento sobre a legislação da educação superior, em especial, sobre o Prouni.

Experiência no acompanhamento e execução dos programas do Governo Federal de acesso e permanência na
educação superior.

Conhecimentos de instrumental estatístico e matemático avançado bem como domínio de softwares estatísticos,
como o R ou Stata.

7. PRODUTOS OU RESULTADOS PREVISTOS

7.1 Produtos (Consultor)

Qtd. Parcelas: 8

ENQUADRA
MENTO

DESCRIÇÃO DA PARCELA VALOR DA
PARCELA

PRAZO DE
ENTREGA

2.2.7 PRODUTO 1 Documento técnico contendo a Descrição da Política e seus
diversos componentes, com o objetivo de descrever exatamente no que consiste
a política e como foi realizada sua implementação.

R$ 8.000,00 30 dias após a
assinatura do
contrato

2.2.7 PRODUTO 2  Documento técnico contendo a construção do modelo lógico,
conforme especificado no capítulo 4 do Guia prático de análise ex ante,
httpswww.gov.brcgupt-brcentrais-de-conteudopublicacoesauditoria-e-
fiscalizacaoarquivosguia-analise-ex-ante.pdfview

R$ 8.000,00 60 dias após a
assinatura do
contrato

2.2.7 PRODUTO 3 Documento técnico contendo a especificação das variáveis de
resultados que serão avaliadas.

R$ 12.000,00 90 dias após a
assinatura do
contrato

2.2.7 PRODUTO 4 Documento técnico determinando como será isolado o efeito da
política.

R$ 12.000,00 120 dias após a
assinatura do
contrato

2.2.7 PRODUTO 5 Documento técnico determinando sobre quem o impacto será
estimado.

R$ 12.000,00 150 dias após a
assinatura do
contrato

2.2.7 PRODUTO 6 Documento técnico determinando quando o impacto será
estimado.

R$ 12.000,00 240 dias após a
assinatura do
contrato

2.2.7 PRODUTO 7 Documento técnico determinando a magnitude do impacto será
estimado.

R$ 8.000,00 270 dias após a
assinatura do
contrato

2.2.7 PRODUTO 8 Documento técnico apresentando os testes de mecanismo. R$ 8.000,00 300 dias após a
assinatura do
contrato

8. VALOR GLOBAL

8.1 Valor global (Consultor)
R$ 80.000,00

9. LOCAL DE ENTREGA/REALIZAÇÃO

9.1 Local de entrega/realização (Consultor)
Brasília(DF), com disponibilidade para viajar por todo país

10. PRAZO DE EXECUÇÃO
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10.1 Prazo de execução (Consultor)
Data de Início: Data da assinatura do contrato
Período até: 10 meses
Data de Término: 10/10/2021

11. NÚMERO DE VAGAS

11.1 Número de vagas (Consultor)
1 vaga(s)

12. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 Formação Acadêmica

INSTRUÇÃO (pontuação máxima 20 pontos)

PONTUAÇÃO

Pós-Graduação lato sensu nas áreas solicitadas no perfil profissional

8 pontos

Mestrado e/ou Doutorado na área solicitada no perfil profissional

12 pontos

 
Experiência Profissional

EXPERIÊNCIA (pontuação máxima 30 pontos)

PONTUAÇÃO

De três a cinco anos de experiência, conforme solicitado no edital de seleção.

6 pontos

De cinco a oito anos de experiência, conforme solicitado no edital de seleção.

18 pontos

Acima de oito anos de experiência, conforme solicitado no edital de seleção.

30 pontos

 
Entrevista

ENTREVISTA PESSOAL (pontuação máxima 50 pontos)

PONTUAÇÃO

Expressa-se com cordialidade e polidez, apresentando boa fluência, clareza, objetividade e coerência na
argumentação e capacidade de raciocínio.

Até 5 pontos

Conhecimento de informática.

Até 5 pontos

Experiência em atividades organizacionais e administrativas da Administração Pública Federal.

Até 5 pontos

Conhecimento sobre a legislação da educação superior, em especial sobre o Prouni.

Até 10 pontos


Página 4 / 5



Conhecimento e experiência em avaliação, supervisão e monitoramento de políticas públicas.

Até 15 pontos

Experiência no acompanhamento e execução dos programas do Governo Federal de acesso e permanência na
educação superior.

Até 10 pontos

13. CONSIDERAÇÕES 
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