
 
 

 TERMOS DE REFERÊNCIA PARA CONSULTOR INDIVIDUAL 
 
 

 

TERMOS DE REFERÊNCIA (a ser preenchido pelo Escritório Contratante) 

Escritório Contratante:  Fundo de População das Nações Unidas – UNFPA 

 

Objeto da consultoria: No âmbito do projeto BRA5U104 - “Fortalecendo as ações da SEPPIR nas áreas de saúde, 
políticas para juventude e políticas para comunidades quilombolas”: 

 

 Elaborar artigo contendo histórico do caso Alyne Pimentel, sua repercussão junto a 
organismos internacionais e ao governo brasileiro. 

 Realizar análise de indicadores e metas de políticas e programas do governo federal 
de atenção ao pré-natal, parto e puerpério, desagregando os dados por raça/cor e 
faixa etária com vistas a descrever a situação das mulheres gestantes e puérperas 
adultas, adolescentes e jovens negras. 

 Realizar análise dos resultados da ouvidoria ativa de políticas e programas do 
governo federal de atenção ao pré-natal, parto e puerpério desagregando os dados 
por raça/cor, faixa etária. As análises devem ser apresentadas em formato de artigo 
e empregar linguagem acessível a públicos não especializados. 

 Com base nas politicas nacionais de saúde integral da mulher e saúde da população 
negra, nas normativas que regem políticas e programas do governo federal 
relacionados à temática, no guia de enfrentamento ao racismo institucional1 e nas 
orientações técnicas para a aplicação de uma abordagem baseada em direitos na 
implementação de políticas e programas para reduzir a morbidade e mortalidade 
materna evitáveis2, elencar recomendações para o aprimoramento dos indicadores e 
instrumentos de monitoramento de políticas e programas do governo federal de 
atenção ao pré-natal, parto e puerpério, com vistas a reduzir as desigualdades na 
atenção à saúde de mulheres gestantes e puérperas adultas, adolescentes e jovens 
negras e não-negras. 

Escopo do trabalho: 

 

(Descrição de serviços, 
atividades ou produtos)  

ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS: 

1 - Participar de reuniões preparatórias com equipe da coordenação do projeto; 

2- Elaborar artigo contendo histórico do caso Alyne Pimentel, sua repercussão junto a 
organismos internacionais e ao governo brasileiro; 

3- Ler documentos enviados e/ou indicados pela coordenação do projeto como subsídios 
para a realização do trabalho, incluindo os documentos já citados neste termo de referência, 
a lista de indicações para entrevista ou coleta de dados secundários; 

4 - Elaborar e apresentar para apreciação e aprovação, plano de trabalho que deve indicar 
todas as atividades a serem realizadas no âmbito da consultoria e cronograma, incluindo: 

A) Revisão bibliográfica sobre o tema; 

B) Definição de conjunto de fontes de dados a ser pesquisado; 

(documentos, páginas da Internet e outros meios pertinentes); 

C) Definição da lista de pessoas, secretarias e áreas do Ministério da Saúde e 
outras instituições a serem entrevistadas; 

D) Proposição de roteiro básico de questões a serem apresentadas para a coleta de 
informações - a partir de dados primários e secundários; 

E) Metodologia para coleta de dados secundários; 

F) Indicação das maternidades a serem incluídas no estudo. 

5 - De acordo com o plano de trabalho aprovado, realizar as análises, cujos resultados 
deverão ser apresentados sob forma de relatório, a ser estruturado com especificações 
apresentadas no presente documento. 

6 - Com base nos resultados das pesquisas documentais, em bases de dados e entrevistas, 
artigo em concordância com o roteiro de aprovado pela coordenação do projeto. 

                                                 
1  http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2013/12/Guia-de-enfrentamento-ao-racismo-

institucional.pdf. 
 
2  http://www.paho.org/salud-mujeres-ninos/wp-content/uploads/2013/11/Orientaciones-portugues_Final.pdf. 

http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2013/12/Guia-de-enfrentamento-ao-racismo-institucional.pdf
http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2013/12/Guia-de-enfrentamento-ao-racismo-institucional.pdf
http://www.paho.org/salud-mujeres-ninos/wp-content/uploads/2013/11/Orientaciones-portugues_Final.pdf


 
 

7 - Revisar o relatório para garantir que as recomendações apresentadas durante a reunião 
de devolutiva sejam incorporadas no produto final. 

Duração e horário de 
trabalho: 

De 15 de março a 15 de setembro de 2017.  

O horário de trabalho será definido pela/o consultora/consultor. 

 

Local onde os serviços devem 
ser entregues:  

As versões de trabalho dos produtos devem ser enviadas para para flopes@unfpa.org,  
anpereira@unfpa.org, seppir.cooperacao@seppir.gov.br  e camila.antonelli@seppir.gov.br.  

A participação da/do consultora/consultor na reunião de devolutiva em data a ser indicada 
pela coordenação do projeto deverá ser presencial. 

Datas de entrega e como o 
trabalho será entregue (ex. 

arquivo eletrônico, meio físico, 
etc.): 

A/O consultora/consultor deve enviar a versão digitalizada dos produtos para os e-mails para 
flopes@unfpa.org,anpereira@unfpa.org, seppir.cooperacao@seppir.gov.br  e 
camila.antonelli@seppir.gov.br 

Além disso, as versões aprovadas dos produtos dos(as) consultores(as) devem ser enviados 
à Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, preferencialmente por 
SEDEX ou Carta Registrada, para registro e arquivamento em sua forma definitiva (já 
revisado), em formato impresso e em meio digital, seguindo as especificações abaixo: 

 a) Destinatário: Gabinete SPAA/SEPPIR 

Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco “A” 9º andar Sala 901. CEP: 70.054-
906. Brasília – DF 

 b) Na via impressa, o produto deve estar encadernado em tamanho A4, segundo 
 as normas da ABNT. Na capa, deverão constar nome do(a) consultor(a), 
 assinatura, número do produto, nome do projeto e ano de produção – conforme o 
 modelo em anexo; 

 c) Na via digital, os arquivos deverão ser entregues em CD ou DVD e estar 
 adequadamente organizados, com nomes padronizados que induzam ao seu 
 conteúdo. Cada produto deverá compor-se de um único arquivo em MSOffice 
 (Word ou Excel) ou PDF. 

d) Junto às vias do produto, deve ser enviada uma Declaração de Entrega assinada 
e datada, conforme o modelo a ser encaminhado ao(à) consultor(a). 

 

Os produtos apresentados no formato de relatório devem ser estruturados de acordo com o 
seguinte roteiro:  

I. Capa 

II. Índice 

III. Lista de siglas e abreviaturas 

IV. Lista de gráficos, tabelas, figuras 

V. Lista de instituições/maternidades incluídas no estudo, UF e município. 

VI. Contexto e justificativa 

VII. Objetivos e resultados esperados 

VIII. v) Metodologia de trabalho 

IX. vi) Estratégias adotadas para alcançar o resultado. 

X. Fatores que facilitaram e que dificultaram a coleta, sistematização e/ou 
categorização de informações. 

XI. Resultados alcançados (incluindo dados e informações analisados, gráficos, 

XII. tabelas, dados coletados em entrevistas) 

XIII. Recomendações para o aprimoramento dos indicadores e instrumentos de 
monitoramento de políticas e programas do governo federal de atenção ao pré-natal, 
parto e puerpério, com vistas a reduzir as desigualdades na atenção à saúde de 
mulheres gestantes e puérperas adultas, adolescentes e jovens negras e não negras 
elaboradas com base nas politicas nacionais de saúde integral da mulher e saúde da 
população negra, nas normativas que de políticas e programas do governo federal 
de atenção ao pré-natal, parto e puerpério, no guia de enfrentamento ao racismo 
institucional e nas orientações técnicas para a aplicação de uma abordagem 
baseada em direitos na implementação de políticas e programas para reduzir a 
morbidade e mortalidade materna evitáveis. 

XIV. Anexos, incluindo plano de trabalho aprovado, características básicas sobre as 
instituições/maternidades estudadas (Dados da Instituição; Localização, Geográfica, 
Porte e Tipologia; Capacidade Instalada e Serviços Oferecidos); lista de fontes de 
informações pesquisadas com links e data de acesso; lista de pessoas 
entrevistadas/data da entrevista e meio utilizado (presencial, telefone, e-mail, 

mailto:flopes@unfpa.org
mailto:anpereira@unfpa.org
mailto:seppir.cooperacao@seppir.gov.br
mailto:camila.antonelli@seppir.gov.br
mailto:flopes@unfpa.org
mailto:anpereira@unfpa.org
mailto:seppir.cooperacao@seppir.gov.br
mailto:camila.antonelli@seppir.gov.br


 
 

Skype), caso as entrevistas tenham ocorrido; pesquisados com link e data de 
acesso; outros documentos e informações relevantes. 

 

Observações importantes sobre a redação do relatório:  

I. Primar pela qualidade da apresentação, com relação à gramática, ortografia, estilo e 
formatação.  

II. Fazer flexão de gênero em todo o texto.  

III. Unificar o formato de utilização de siglas ao longo do texto. Caso sejam usadas as siglas, 
explica-las apenas uma vez no início, pelo menos aquelas que serão recorrentes. Nenhuma 
sigla poderá ficar no texto sem sua devida explicação por extenso, ao menos uma vez. 
Também deverá ser unificado o uso de maiúsculas ou minúsculas nas siglas, evitando redigi-
las de formas diferentes ao longo do texto. 

IV. Ao nomear as pessoas, indicar sempre “Sr.” ou “Sra.”, cargo, e instituição, pelo menos 
uma vez ao longo do texto. 

V. O relatório deverá ser apresentado em um único arquivo, preferencialmente PDF, que 
inclua todos os anexos, inclusive fotografias.  

 

IMPORTANTE: Todos os produtos derivados desta consultoria e que, eventualmente, 
configurem elementos de propriedade intelectual, são de propriedade do Governo do Brasil, 
por meio da SEPPIR, que permitirá ao UNFPA utilizá-los livremente, sem custo (seção 8, 
parágrafo 8.2 dos Termos e Condições Gerais do Instrumento de Cooperação Técnica entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o Fundo de População das Nações Unidas 
para o projeto “Fortalecendo as ações da SEPPIR nas áreas de saúde, políticas para 
juventude e políticas para comunidades quilombolas”), não sendo autorizado o uso ou 
divulgação dos dados pelo consultor/a contratado/a. 

 

Produto 01: Documento técnico contendo Plano de Trabalho detalhado, incluindo exposição 
sobre a metodologia a ser utilizada, as fontes de dados secundários disponíveis e as 
variáveis a serem utilizadas. Prazo de entrega: até 15 dias após assinatura do contrato. 

 

Produto 02: Elaboração de artigo sobre histórico sobre o caso Alyne Pimentel, sua 
repercussão junto a organismos internacionais e ao governo brasileiro. Prazo de entrega: 30 
dias após aprovação do produto 01. O produto 2 deverá ser escrito em português, 
apresentado em formato “.doc”, com tamanho de 10 a 20 páginas (formato A4, espaçamento 
1,5, letra Arial e tamanho 11), incluindo tabelas, imagens e gráficos (que devem ser 
fornecidos em formato aberto ou alta resolução). 

 
Produto 3: Artigo analítico sobre políticas e programas do governo federal de atenção ao pré-
natal, parto e puerpério em relação às mulheres negras e propostas para seu aprimoramento. 
Prazo de entrega: 60 dias após aprovação do produto 02. 
O produto 3 deverá ser escrito em português, apresentado em formato “.doc”, com tamanho 
de 20 a 30 páginas (formato A4, espaçamento 1,5, letra Arial e tamanho 11), incluindo 
tabelas, imagens e gráficos (que devem ser fornecidos em formato aberto ou alta resolução). 
 

 

Monitoração e controle de 
andamento, inclusive 
exigências de relatórios, 
periodicidade, formato e prazo 
final: 

A/o consultora/consultor deverá prestar informações sobre o andamento de seu trabalho 
sempre que solicitada/o pela coordenação do projeto. 

 

Os produtos apresentados no formato de relatório devem ser estruturados de acordo com o 
seguinte roteiro apresentado acima. 

 

O monitoramento e controle do andamento da consultoria serão realizados por meio de 
contato com a/o consultora/consultor e também pela apreciação de relatórios e de 
apresentação na reunião de devolutiva. 

 

Disposições de supervisão:  O trabalho da/do consultora/consultor será supervisionado pela Secretaria Especial de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial e pelo UNFPA. 

 

Viagem prevista:  Caso seja residente em Brasília os custos de deslocamento entre Brasília e as cidades onde 
serão realizadas atividades serão cobertos pelo projeto, sendo os valores já inseridos no pró-
labore a ser pago para o consultor. Caso não resida em Brasília-DF, a/o consultora/consultor 



 
 

deve deslocar-se a Brasília para as atividades e também ficará responsável por custear estas 
despesas. 

Capacitação, qualificações e 
competências necessárias, 
inclusive idiomas:  

Requisitos obrigatórios: 

- Profissional com mestrado; 

- 3 a 5 anos de experiência comprovada de pesquisa em saúde, em especial saúde da 
população negra; 

- 3 a 5 anos de experiência comprovada em pesquisa aplicada e/ou análise de dados 
qualitativos e quantitativos, incluindo realização, sistematização, categorização e análise de 
dados oriundos de fontes primárias (entrevistas) e fontes secundárias (documentos, sites, 
entre outros); 

- Relevante produção científica/acadêmica na área da saúde da população negra, verificável 
via Plataforma Lattes; 

- Disponibilidade para viajar. 

 

Outros requisitos (desejáveis): 

- Desejável experiência anterior na área de pesquisa em saúde da população negra 
(comprovação por meio de publicações científicas – periódicos indexados) 

- Desejável experiência anterior na área de pesquisa em saúde da mulher negra 

(comprovação por meio de publicações científicas – periódicos indexados) 

- Desejável experiência anterior com Instituições de Governo e/ou Agência das 

Nações Unidas. 

- Conhecimentos sobre a política nacional de saúde integral da mulher, politica nacional de 
saúde integral da população negra, política nacional de promoção da igualdade racial e 
estatuto da igualdade racial; 

- Capacidade de análise e síntese, de comunicação oral e escrita, abertura para responder 
positivamente a diferentes pontos de vista e críticas em relação a sua atuação individual e 
coletiva, bem como realizar ajustes necessários; 

- Ter informações e sensibilidade para acolher e trabalhar com diversidade cultural, étnica e 
religiosa, de orientação sexual e identidade de gênero, das diversas regiões brasileiras; 

- Capacidade de organização e cumprimento de prazos; 

Insumos / serviços a serem 
fornecidos pelo UNFPA ou 
parceiro de implantação (ex. 
serviços de suporte, sala de 
escritório, equipamentos), se 
aplicável:  

N/A. 

 

 

Outros dados pertinentes 
ou condições especiais, se 
houver:  

O pagamento do contrato será realizado em três parcelas, totalizando R$ 40.000,00. A 
primeira, no valor correspondente a 10% do total do contrato, a ser paga em até 10 (dez) dias 
úteis após a apresentação e aprovação do produto 1.  
A segunda parcela a ser paga, no valor correspondente a 40% do total do contrato a ser paga 
em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação e aprovação do produto 2, respeitando as 
especificações e prazos detalhados neste termo de referência e mediante aprovação por 
parte do UNFPA.  
A terceira parcela a ser paga, no valor correspondente a 50% do total do contrato a ser paga 
em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação e aprovação do produto 3 e 4, respeitando as 
especificações e prazos detalhados neste termo de referência e mediante aprovação por 
parte do UNFPA. 
 
 
Linha Orçamentária: GL UNIT: UNFPA / FUND: BRA07/ DEP ID: 70500/ PROJECT: 
BRA5U104/ ACTIVITY:  Personnel                   / ACCOUNT: 71305/ IMP AGENCY: PU0074 

 
Assinatura do Oficial Solicitante no Escritório Contratante: 
 
Data: 
 

 

 


