
 
 

TERMOS DE REFERÊNCIA PARA CONSULTOR/A INDIVIDUAL 
 

Estudo Gerenciamento de Crises, Riscos e Conflitos 
Categoria: Pesquisador (a)  

 

TERMOS DE REFERÊNCIA (a ser preenchido pelo Escritório Contratante) 

Escritório Contratante:  Fundo de População das Nações Unidas – UNFPA 

 

Objeto da consultoria: No âmbito da Cooperação entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e a Secretaria Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos (SNDCA/MDH), o 
(a) consultor (a) deverá desenvolver: 

 

• Proposta de protocolos para gerenciamento de crises e conflitos com vistas à eliminação da 
violência institucional no Sistema Socioeducativo. Nesse sentido, esta consultoria se 
desdobra em dois (02) pontos principais:  

1. Elaboração de protocolos para gerenciamento de crises e conflitos no Sistema 
Socioeducativo – considerando o grau de complexidade (baixo, médio, alto) para 
cada crise/conflito abordado;  

2. Criação de instrumento para monitoramento dos protocolos propostos ao 
gerenciamento de crises e conflitos no Sistema Socioeducativo; 

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 – Consolidar informações das necessidades relacionadas ao projeto; 

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 de agenda de fontes a serem consultadas nos estados onde 
serão realizados os estudos de caso; 

(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; 

5 – A partir do plano de trabalho aprovado, realizar análises, cujos resultados deverão ser 
apresentados sob forma de relatório, a serem estruturados com especificações apresentadas 
no presente documento. 

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

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: 

O horário de trabalho será definido pela Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos (SNDCA/MDH).  

 

O/A consultor/a deverá ter disponibilidade para realizar as atividades de consultoria em 
Brasília/DF. 

Local onde os serviços devem 
ser entregues:  

O/A consultor/a deverá ter disponibilidade para realizar as atividades de consultoria em 
Brasília/DF. 

 

As versões de trabalho dos produtos devem ser enviadas para cunha@unfpa.org e 
harvey@unfpa.org. 

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

Os produtos apresentados devem ser estruturados de acordo com o seguinte roteiro mínimo:  

 

mailto:anpereira@unfpa.org
mailto:harvey@unfpa.org


 
 

arquivo eletrônico, meio físico, 
etc.): 

I. Capa 

II. Índice 

III. Lista de siglas e abreviaturas 

IV. Lista de gráficos, tabelas, figuras. 

V. Apresentação (incluindo objetivo e escopo do produto) 

VI. Metodologia de trabalho 

VII. Resultados alcançados (incluindo dados e informações analisados, gráficos, tabelas, 
dados coletados em reuniões e entrevistas). 

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

IX. Anexos, incluindo plano de trabalho aprovado; 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, Skype), caso as entrevistas 
tenham ocorrido; documentos 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. Buscar 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 produto 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 da SNDCA/MDH, 
observado o devido crédito à participação do PNUD e do UNFPA. 

 

Obs: Os produtos serão elaborados conjuntamente pelo (a) consultor (a) modalidade 
pesquisador (a) e pelo (a) consultor (a) modalidade pesquisador (a) assistente.  

 

Produto 01: Documento técnico contendo Plano de Trabalho detalhado, incluindo exposição 

sobre a metodologia a ser utilizada na pesquisa e na consolidação dos produtos. Prazo de 
entrega: até 15 dias após assinatura do contrato. 

 

Produto 02: Mapeamento de boas práticas, sob a perspectiva da garantia dos direitos de 

adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas, de Planos, Manuais e/ou 
Protocolos nacionais e internacionais sobre Gerenciamento de Riscos e Crises no Sistema de 
Justiça Juvenil; considerando a prevenção da violência institucional. Prazo de entrega: 20 
dias após aprovação do produto 01. 

 

Produto 03: Levantamento de conceitos relacionados à Riscos e Crises em Instituições de 

Privação e Restrição de Liberdade; e diagnóstico de práticas para a prevenção da violência 
institucional e garantia de direitos (manuais, protocolos, planos, parâmetros) em seus 
diferentes níveis e contextos. Prazo de entrega: 30 dias após aprovação do produto 02.   

 
Produto 04: Relatório com boas práticas e experiências em execução no nível nacional e 

internacional, com ênfase na aplicação de protocolos para Gerenciamento de Riscos e 
Crises, sob a ótica da garantia de direitos de adolescentes em cumprimento de Medidas 
Socioeducativas. Prazo de entrega: até 20 dias após aprovação do produto 03. 
 
Produto 05: Estudo propositivo de elaboração de protocolos de Gerenciamento de Riscos e 

Crises em Unidades de Privação e Restrição de Liberdade; especificando conceitos relativos 
à  (a) fatores de prevenção à violência institucional; (b) indicadores de avaliação de cenário; 



 
 

(c) mecanismos de denúncia e enfrentamento à violência institucional acessíveis aos 
adolescentes e seus familiares; (d) protocolos de ação que garantam os direitos de 
adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e (e) medidas a serem adotadas 
em cada fase de implementação do protocolo. Prazo de entrega: 60 dias após aprovação do 
produto 04. 
 
Produto 06: Estudo propositivo para aprimoramento de capacidade institucional dos órgãos 

de execução das Medidas Socioeducativas de Restrição e Privação de Liberdade na garantia 
dos direitos de adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas em situações de 
Gerenciamento de Riscos e Crises, como foco na prevenção da violência institucional, – 
incluindo ações preventivas e de emergência. Prazo de entrega: 20 dias após aprovação do 
produto 05.  
 
Produto 07: Relatório com experiências nacionais e proposição de aplicação de protocolos, 

considerando a convivência protetora e a infração disciplinar – Incluindo especificação de 
conceitos relevantes em espaços de privação de restrição de liberdade. Prazo de entrega: até 
30 dias após a aprovação do produto 05. 
  
Produto 08: Proposta de aprimoramento do atendimento socioeducativo voltado à garantia 

de direitos em questões vinculadas à gênero, orientação sexual e identidade de gênero de 
adolescentes em unidades de privação e restrição de liberdade, considerando práticas em 
execução e elaboração de novos protocolos. Prazo de entrega: 30 dias após aprovação do 
produto 06.  
 
Produto 09: Relatório descritivo contendo plano de aplicação dos protocolos e desenho de 

suas respectivas ferramentas para monitoramento; considerando necessidades de recursos 
humanos, logísticos e financeiros para aplicação, bem como capacitações necessárias à 
implementação do protocolo – incluindo sistematização das informações para realização de 
formações. Prazo de entrega: 30 dias após aprovação do produto 08.  
 

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

O (a) consultor (a) deverá prestar informações sobre o andamento de seu trabalho sempre 
que solicitado/a 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 o controle do andamento da consultoria serão realizados por meio de 
contato direto com o/a consultor/a, através da apreciação de relatórios e de apresentação 
dos produtos em reunião de devolutiva. 

Disposições de supervisão:  O trabalho do/a consultor/a será supervisionado pelo UNFPA. 

 

Viagem prevista:  Durante a realização das atividades deste termo de referência serão realizadas reuniões com 
a equipe técnica em Brasília. 

Capacitação, qualificações e 
competências necessárias, 
inclusive idiomas:  

Requisitos obrigatórios: 

(a) Profissional com mestrado (concluído ou em curso); 

(b) 3 a 10 anos de experiência comprovada na área de direitos humanos e sistema 
socioeducativo; 

(c) Experiência comprovada em pesquisa na área de direitos humanos e sistema 
socioeducativo; 

(d) Disponibilidade para viajar. 

 

Outros requisitos (desejáveis): 

(a) Experiência anterior com Instituições de Governo e/ou Agência das Nações Unidas; 

(b) Conhecimento de direitos humanos de crianças e adolescentes, inclusive sistemas 
internacionais; 

(c) Conhecimento em direitos humanos e privação e/ou restrição de liberdade; 

(d) 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; 

(e) 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; 



 
 

(f) Profissional com relevante produção científica/acadêmica na área de direitos 
humanos e socioeducação; 

(g) 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 nove (09) parcelas, totalizando R$ 100.548,00. 

As parcelas serão pagas conforme tabela abaixo, atendendo ao prazo de pagamento em até 

10 (dez) dias úteis após a apresentação e aprovação do produto a que se refere. 

 

Produtos Prazo de 
entrega 

Parcela 
do 

contrato 

Valor total 

Produto 01: Documento técnico contendo 

Plano de Trabalho detalhado, incluindo 

exposição sobre a metodologia a ser utilizada 

na pesquisa e na consolidação dos produtos. 

15 dias após 

assinatura 

do contrato 

5% R$ 5.027,40 

Produto 02: Mapeamento de boas práticas, 

sob a perspectiva da garantia dos direitos de 

adolescentes em cumprimento de Medidas 

Socioeducativas, de Planos, Manuais e/ou 

Protocolos nacionais e internacionais sobre 

Gerenciamento de Riscos e Crises no Sistema 

de Justiça Juvenil; considerando a prevenção 

da violência institucional. 

20 dias após 

aprovação 

do produto 

01 

10% R$ 10.054,80 

Produto 03: Levantamento de conceitos 

relacionados à Riscos e Crises em Unidades 

de Privação de Liberdade, assim como seus 

diferentes graus de complexidade, e 

diagnóstico de práticas para a prevenção da 

violência institucional e garantia de direitos 

(manuais, protocolos, planos, parâmetros) em 

seus diferentes níveis e contextos. 

30 dias após 

aprovação 

do produto 

02 

15% R$ 15.082,20 

Produto 04: Relatório com boas práticas e 

experiências em execução no SINASE de 

Medidas Socioeducativas, com ênfase na 

aplicação de protocolos para Gerenciamento 

de Riscos e Crises, sob a ótica da garantia de 

direitos de adolescentes em cumprimento de 

Medidas Socioeducativas. 

20 dias após 

aprovação 

do produto 

03 

10% R$ 10.054,80 



 
 

Produto 05: Estudo propositivo de elaboração 

de protocolos de Gerenciamento de Riscos e 

Crises em Unidades de Privação e Restrição 

de Liberdade; especificando conceitos 

relativos à (a) gestão de ameaça à segurança 

em Unidades de Internação; (b) características 

de uma crise e os fatores que favorecem sua 

culminância; (c) indicadores de avaliação de 

cenário; (d) protocolos de ação que garantam 

os direitos de adolescentes em cumprimento 

de medidas socioeducativas e (e) medidas a 

serem adotadas em cada fase (informação, 

avaliação, organização, intervenção, 

encerramento, análise) da crise – incluir 

necessidade de recursos humanos, logísticos, 

financeiros para implementação do protocolo. 

60 dias após 

aprovação 

do produto 

04 

20% 20.109,60 

Produto 06: Estudo propositivo para 

aprimoramento de capacidade institucional 

das Unidades de Privação e Restrição de 

Liberdade na garantia dos direitos de 

adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas em situações de 

Gerenciamento de Riscos e Crises – incluindo 

ações preventivas e de emergência.  

20 dias após 

aprovação 

do produto 

05 

10% R$ 10.054,80 

Produto 07: Relatório com experiências 

nacionais e proposição de aplicação de 

protocolos, considerando a convivência 

protetora e a infração disciplinar – incluir 

especificação de conceitos relevantes em 

Unidades de Internação. 

20 dias após 

a aprovação 

do produto 

06 

10% R$ 10.054,80 

Produto 08: Proposta de aprimoramento do 

atendimento socioeducativo voltado à garantia 

de direitos em questões vinculadas à gênero, 

orientação sexual e identidade de gênero de 

adolescentes em unidades de privação e 

restrição de liberdade, considerando práticas 

em execução e elaboração de novos 

protocolos. 

30 dias após 

aprovação 

do produto 

07 

15% R$ 15.082,20 

Produto 09: Relatório descritivo contendo 

plano de aplicação dos protocolos e desenho 

de suas respectivas ferramentas para 

monitoramento; considerando necessidades 

de recursos humanos, logísticos e financeiros 

para aplicação, bem como capacitações 

necessárias à implementação do protocolo – 

incluindo sistematização das informações para 

realização de formações. 

 

 

30 dias após 

aprovação 

do produto 

08 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

R$ 5.027,40 

  

 

 
Assinatura do Oficial Solicitante no Escritório Contratante: 
 
Data: 
 

 

 


