
 
ÁREA DE AVALIAÇÃO - INSTITUTO REÚNA 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 01/2021 
 

CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA DE BENCHMARK EM 

AVALIAÇÕES DE LARGA ESCALA 

 

O Instituto Reúna está selecionando consultor(a) para realizar uma pesquisa na temática            
“Benchmark em avaliações de larga escala”, cujo produto apoiará o processo de implementação de              

avaliações alinhadas à BNCC, contribuindo para a construção de um sistema coerente de educação. 
 

1) O Reúna 

● O Instituto Reúna é uma organização sem fins lucrativos criada para garantir a qualidade e               
consistência na educação básica a partir da implementação da BNCC. Desenvolvemos, junto            
de uma rede ampla de parceiros, serviços técnico-pedagógicos em quatro frentes de            
atuação: formação docente continuada, material didático, currículo e avaliação. Cada uma           

dessas iniciativas apoia o sistema educacional visando garantir a aprendizagem de qualidade            
a que todos os alunos têm direito. O Reúna foi fundado por Kátia Smole, educadora e                
ex-secretária de Educação Básica do MEC. Saiba mais: www.institutoreuna.org.br.. 

 
 

2) Objetivo da pesquisa  

● Colaborar com o debate nacional sobre o papel das avaliações em larga escala a partir do                
mapeamento de avaliações externas realizadas em diferentes regiões do mundo e do Brasil.             
A partir desta análise comparativa espera-se identificar semelhanças e diferenças em relação            

à forma e conteúdo das avaliações, assim como referências de avaliações de ponta e suas               
características. Este estudo busca contribuir para a compreensão sobre as avaliações em            
larga escala no Brasil e de que maneira elas podem ser aprimoradas a fim de garantirem                

uma proposta de alta qualidade e que viabilize a implementação coerente da BNCC do              
ponto de vista das avaliações externas. 

 

3) Detalhes do projeto 

● Fomentar a produção de conhecimento para apontar, de maneira sistematizada, os desafios            
relacionados a como as avaliações de larga escala vêm sendo pensadas e executadas a nível               
nacional e internacional.  

● Selecionar uma experiência de avaliação externa por continente (África, América, Ásia,           
Europa e Oceania) para investigar sua estrutura e operação.  

● Selecionar uma avaliação externa por região geográfica do Brasil para investigar sua            
estrutura e operação, assim como o Saeb.  

● Selecionar avaliação externa desenvolvida por organizações internacionais como o         
PISA/OCDE, ou PIRLS, TIMMS. 

● Realizar uma análise comparativa das avaliações selecionadas.  

● Apontar elementos centrais em avaliações de larga escala consideradas de qualidade.  

● Recomendar características para a estruturação de avaliações em larga escala no país, desde             
as suas matrizes até os testes, seus itens e formas de aplicação e devolutivas. 
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4) Escopo do trabalho  
● Realizar levantamento e sistematização da literatura em âmbito nacional e internacional           

sobre avaliações em larga escala. A pesquisa deverá ser realizada considerando os            

objetivos do projeto e os elementos apontados a seguir. Para tanto, espera-se que o              
consultor tenha ampla experiência e domínio na temática de avaliações em larga escala             
a fim de garantir uma produção de alta qualidade.  

o Trazer um levantamento bibliográfico do tema assim como levantamento de          
experiências de como funciona a avaliação de larga escala em outros países,            
abordando aspectos como: 

▪ Quem participa? (Estudantes de quais etapas/componentes) 
▪ O que compõe a matriz de referência?  
▪ Qual a relação dos itens com o currículo? 
▪ Como a avaliação é realizada? 
▪ Quais são os tipos de itens? (testes de múltipla escolha, respostas           

abertas) 
▪ Como é a aplicação da prova?  
▪ Quais processos de devolutivas existem?  
▪ É digital, analógica? 
▪ Trazer uma experiência por continente (África, América, Ásia, Europa e          

Oceania), por região geográfica do Brasil, além do Saeb, e de organismos            
internacionais (como a OCDE).  

o Escrita analítica: fazer o descritivo de cada avaliação e elaborar um quadro            
comparativo onde possamos ver similaridades e diferenças dos modelos         
estudados em comparação com o Saeb, no Brasil; 

o Estudar e descrever as avaliações de larga escala de organismos internacionais           
como o PISA, PIRLS, TIMMS, TERCE, etc.  

o Contemplar pesquisa sobre práticas inovadoras de avaliação em larga escala          
realizadas por outros países. 

 
5) Perfil esperado do profissional 

● Conhecer/pesquisar de forma autônoma sobre temas que envolvem a estrutura,          
conteúdo e aplicabilidade da BNCC.  

● Cumprir os prazos das entregas e sinalizar para o Instituto Reúna o progresso e              
andamento das atividades. 

● Garantir um alto nível de qualidade técnica.  
● Apresentar atitude colaborativa, espírito de equipe e abertura para críticas construtivas. 
● Ser mão na massa. 
● Ter foco e objetividade nos textos, sem perder especificidade e profundidade no            

conteúdo. 
● Respeitar o alinhamento ao formato acordado para a produção. 

● Responder rapidamente às solicitações feitas. 
● Ter pontualidade nas reuniões e disponibilidade para alinhamentos, conforme 

necessidade. 

 

 
6) Atividades e/ou atribuições 

● Reunião com a equipe do Instituto Reúna para alinhamento e orientações. 

● Garantir a produção e entrega do estudo nas datas acordadas com o Instituto Reúna.  
● Organizar as devolutivas no formato combinado com o Instituto Reúna. 
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7) Cronogramas de trabalho 

● Entregas das leituras e relatórios produzidos nos dias: 
 

 
● As datas intermediárias estão sujeitas a alterações – desde que os motivos sejam             

suficientes para justificá-las e que as mudanças não prejudiquem o prazo final do             
projeto. 
 

8) Preços e condições de pagamento 

Fica acordado o pagamento do valor discriminado abaixo, mediante a entrega e finalização do              

trabalho discriminado nos itens anteriores: 

Valor total do trabalho: R$ 90.000,00, pago de acordo com o respectivo cronograma: 
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Data Material 

15/02 Início da produção: busca das avaliações a serem estudadas e 
levantamento bibliográfico sobre o tema 

01/03  Validação com Equipe Reúna das experiências que comporão a 
pesquisa 

15/03 Entrega avaliação continente 1 + região geográfica Brasil 1  

29/03 Entrega avaliação continente 2 + região geográfica Brasil 2 

12/04 Entrega avaliação continente 3 + região geográfica Brasil 3  

26/04 Entrega avaliação continente 4 + região geográfica Brasil 4  

10/05 Entrega avaliação continente 5 + região geográfica Brasil 5 + 
avaliação desenvolvida por organismos internacionais  

11/05 Reunião de balanço e feedback inicial da Equipe Reúna  

24/05 Entrega da versão preliminar relatório completo 

07/06 Entrega da versão final relatório completo e versão inicial do 
resumo executivo 

14/06 Entrega da versão final do resumo executivo  

Data do 
pagamento 

Produto Valor como % 
do contrato 

24/03 Entrega avaliação continente 1 + 
região geográfica Brasil 1  

11% 

07/04 Entrega avaliação continente 2 + 11% 



 

 

Obs: Parcela debitada mediante entrega e aprovação do produto. 

Os pagamentos serão realizados mediante emissão de boleto bancário e NF. Os documentos devem              

ser enviados até a quinta-feira da semana anterior ao pagamento. 

      8) Aplicação  

Interessados enviar portfólio com descrição de trabalhos já feitos e que sejam coerentes à presente               

proposta até o dia 05 de fevereiro de 2021 para filomena@institutoreuna.org.br  

4 

região geográfica Brasil 2 

24/04 Entrega avaliação continente 3 + 
região geográfica Brasil 3  

11% 

12/05 Entrega avaliação continente 4 + 
região geográfica Brasil 4  

11% 

26/05 Entrega avaliação continente 5 + 
região geográfica Brasil 5  

11% 

09/06 Entrega da versão preliminar 
relatório completo 

11% 

23/06 Entrega da versão final relatório 
completo e versão inicial do resumo 
executivo 

11% 

30/06 Entrega da versão final do resumo 
executivo  

23% 

mailto:filomena@institutoreuna.org.br

