
 
 

TERMOS DE REFERÊNCIA PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL 

Levantamento bibliográfico e de materiais audiovisuais Agenda Jovem 

(Parceria Fiocruz e UNFPA) 

 

TERMOS DE REFERÊNCIA  

Escritório Contratante:  Fundo de População das Nações Unidas, Escritório de País – Brasil 

 

 

 

Objetos da consultoria: 

1. Revisar e atualizar o levantamento bibliográfico a ser fornecido pelo 

Grupo de Trabalho (GT) de Pesquisa da Agenda Jovem Fiocruz e UNFPA, 

contendo resumos de artigos científicos publicados em periódicos 

nacionais e internacionais, produzidos por diferentes pesquisadores(as) 

da Fiocruz, e que incluam temáticas pertinentes a adolescentes e jovens, 

no período de 2006-2016. 

2. Classificar o levantamento bibliográfico final, de acordo com variáveis 

estabelecidas pelo GT de Pesquisa da Agenda Jovem Fiocruz e UNFPA. 

3. Produzir um relatório de pesquisa analítico, a partir das orientações e 

diretrizes estabelecidas pelo GT de Pesquisa da Agenda Jovem Fiocruz e 

UNFPA. 

4. Fazer levantamento de material audiovisual produzido pela Fiocruz que 

inclua temáticas pertinentes a adolescentes e jovens. 

5. Produzir um relatório com o levantamento do material audiovisual 

contendo resumo de cada um deles.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Escopo do trabalho: 

 

 

ATIVIDADES: 

 

1. Participar de reuniões periódicas com o GT de Pesquisa da Agenda 

Jovem Fiocruz e UNFPA. 

2. Revisar e atualizar o levantamento bibliográfico fornecido pelo GT de 

Pesquisa da Agenda Jovem Fiocruz. 

3. Elaborar uma planilha, em Excel, com registros bibliográficos 

levantados. 

4.  Classificar os registros bibliográficos de acordo com variáveis 

estabelecidas em conjunto com o GT de Pesquisa da Agenda Jovem 

Fiocruz e UNFPA. 

5. Analisar a produção cientifica, destacando temas emergentes, lacunas e 

tendências no campo de estudos sobre adolescência, juventude e saúde, 

no período de 2006-2016. 

6. Elaborar uma planilha com os materiais audiovisuais levantados. 

7. Produzir relatório final de pesquisa. 



 
 

 
PRODUTOS: 
 
Produto 1: Levantamento bibliográfico completo a ser fornecido em arquivo  
Excel contendo as seguintes informações: título, autores/as, resumo, palavras 
chave, unidade da Fiocruz e colaboradoras, periódico, ano de publicação. 
 
Produto 2: Classificação do levantamento bibliográfico e análise inicial. A 
classificação do levantamento inicial (objeto do Produto 1) deverá ser realizada 
segundo as variáveis estabelecidas em conjunto com o GT de Pesquisa da 
Agenda Jovem e entregue em arquivo Excel. A análise inicial deverá ser 
apresentada em um documento de arquivo Word, entre 20 e 30 páginas, 
baseado em roteiro apresentado, discutido e aprovado anteriormente pelo GT 
de Pesquisa da Agenda Jovem e UNFPA. 
 
Produto 3: Relatório final da pesquisa bibliográfica. O relatório final deverá ser 
um documento de arquivo Word, entre 30 e 40 páginas, baseado em roteiro 
apresentado, discutido e aprovado anteriormente pelo GT de Pesquisa da 
Agenda Jovem e UNFPA, incorporando as sugestões e recomendações 
apresentadas pelo GT quando da entrega do produto 2. 
 
Produto 4: Relatório final da pesquisa de materiais audiovisuais. O relatório final 
deverá ser um documento de arquivo Word, discutido a aprovado 
anteriormente pelo GT de Pesquisa da Agenda Jovem e UNFPA. 
 

Todas as informações produzidas no âmbito destes Termos de Referência são 

da responsabilidade do UNFPA não sendo autorizado o uso ou divulgação dos 

dados pelo consultor/a contratado/a.  

Duração e local de 
trabalho: 

De 4 de junho a 10 de dezembro de 2018. Para viabilidade da elaboração dos 
produtos, o(a) pesquisador(a)  precisará  trabalhar parcial ou integralmente 
nas instalações da Fiocruz no Rio de Janeiro. 

Local onde os serviços 
devem ser entregues:  

Os produtos deverão ser entregues, impressos, ao Grupo de Trabalho de 
Pesquisa da Agenda Jovem Fiocruz e, por e-mail, ao endereço: 
cunha@unfpa.org e lferrareto@gmail.com. 

Datas de entrega e como 
o trabalho será entregue 
(ex. arquivo eletrônico, 
meio físico, etc.): 

Os produtos deverão ser escritos em português, em linguagem objetiva, 
acessível, amigável e passível de compreensão pelo público geral.  

A pessoa contratada deve dispor de equipamentos e meios para realizar o 
trabalho para o qual está sendo contratada.   

mailto:cunha@unfpa.org
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Todos os produtos devem ser encaminhados em formato eletrônico, por e-mail, 

para cunha@unfpa.org com cópia para lferrareto@gmail.com no prazo definido 

a seguir: 

Produto 1: até 05 de julho de 2018 – R$ 6.000,00 

Produto 2: até 15 de agosto de 2018 – R$ 5.000,00 

Produto 3: até 05 de outubro de 2018 – R$ 5.000,00 

Produto 4: até 30 de novembro de 2018 – R$ 8.000,00 

 

Prazo de pagamento em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação e aprovação 
do respectivo produto. 

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

A supervisão e acompanhamento do trabalho será realizado por meio de análise 
dos produtos, reuniões periódicas (presenciais e também virtuais/ telefônicas) 
com o/a consultor/a e acompanhamento do andamento do trabalho, de modo 
a possibilitar eventuais “ajustes de rota” necessários para a garantia de um 
produto de qualidade. Uma avaliação final será conduzida mediante a entrega 
do último produto. 

Disposições de  
supervisão:  

O/a consultor/a desenvolverá as atividades e produtos sob a supervisão do 
UNFPA e da Fiocruz (Agenda Jovem) 

Viagem prevista:  Não se aplica. 

Capacitação, 
qualificações e 
competências 
necessárias, inclusive 
idiomas:  

● Profissional com mestrado e/ou doutorado em Saúde Coletiva, Saúde 

Pública, ou áreas afins das Ciências Humanas e Sociais;  

● Experiência de pesquisa em temas relacionados a juventude e saúde;  

● Experiência anterior com manejo de levantamento bibliográfico;  

● Conhecimento de elaboração de banco de dados em Excel; 

● Capacidade de organização e cumprimento de prazos; 

● Disponibilidade de 30 horas semanais de trabalho; 

● 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.  

Insumos / serviços a 
serem fornecidos pelo 
UNFPA ou parceiro de 
implantação (ex. serviços 
de suporte, sala de 
escritório, 

Não se aplica. 
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equipamentos), se 
aplicável:  

Outros dados pertinentes 
ou condições especiais, 
se houver:  

Todas as informações produzidas no âmbito destes Termos de Referência são 

da responsabilidade do UNFPA, não sendo autorizado o uso ou divulgação dos 

dados pelo consultor/a contratado/a.  

 

Número e nome do projeto: BRA06AYR  

LinhaOrçamentária: GL Unit: UNFPA /Account: 71305 / Fund: FPA90/ Dept.ID: 

70.500 / Project: BRA06AYR/ ACTIVITY: AYR_EVID/ Impl. Agency: PU0074 

 

Assinatura dos Oficiais Solicitantes no Escritório Contratante:  

 

 


