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Termo de Referência para Licitação de Cursos Virtuais

APRESENTAÇÃO

A consagração dos cursos a distância aumenta significativamente a demanda  da produção de material didático com 
qualidade, contemplando objetos de aprendizagem diversificados em mídias atualizadas. Para atender as demandas  e 
oferecer  cursos a distância as instituições buscam os meios legais de contratação dos serviços por meio de processos 
licitatórios. O sucesso das contratações está umbilicalmente ancorado  na clareza e objetividade    do Termo  de  Re-
ferência - TR ou Projeto Básico – PB”. O minicurso- Termo de Referência para  Licitação de Cursos Virtuais - aborda os 
caminhos  da contratação dos  serviços específicos para o desenvolvimento de cursos a distância de forma simplificada, 
destaca  a importância de especificação do objeto, dos objetivos gerais e a  necessidade da contratação,  a escolha da 
modalidade, o detalhamento do serviço contratado, as condições da entrega dos produtos, as responsabilidades das 
partes.

OBJETIVO GERAL

Adquirir conhecimentos específicos e necessários  na  construção do  termo  de referência, para  o processo licitatório  
do  desenvolvimento de materiais didáticos de cursos  a distância.

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS

. Conhecer a estrutura  do termo  de referência para licitação de cursos virtuais

. Definir critérios de composição da equipe de profissionais  especializados na produção de material didático de 
educação a distância.

. Conhecer as mídias mais adequadas para o desenvolvimento  de cursos  de acordo com o perfil do público alvo.

. Diferenciar os tipos de modalidades  de licitação.

. Conhecer os critérios para a escolha da modalidade licitatória.

. Fundamentar os princípios básicos da licitação.

. Adquirir conhecimentos básicos sobre a instrução normativa -IN04.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

•Descrição do objeto
•Objetivo geral 
•Objetivos específicos
•Justificativa 
•Especificações Técnicas dos Produtos e Serviços 
•Condições de Execução dos Serviços
•Composição da equipe de profissionais  
•Qualificação da equipe de EAD
•Considerações gerais sobre o Termo de Referência ou Projeto Básico

PROFESSORES

Eva Rocha de Azevedo Torreias
Professora, graduada em Geografia, pós-graduada em educação a distância pela Universidade de 
Brasília-UNB e Universidade Católica de Brasília-UCB. 
Foi professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, coordenadora Geral  do Centro de Edu-
cação a Distância da Escola de Administração Fazendária-ESAF, órgão integrante do Ministério da 
Fazenda. Atualmente é Diretora Executiva da  Escola Virtual Aberta.
Possui  experiência na criação de ambientes virtuais de aprendizagem , formação de equipe de profis-
sionais de educação a distância, formatação de materiais didáticos, formação de tutores, criação de 
comunidades de práticas, elaboração de termo  de referência para licitação de desenvolvimento  de 
cursos a  distância, planejamento e  desenvolvimento  de programas  de e-learning.

Manoel Abrantes
Graduado em Análise de Sistemas pelo UNICEUB, Pós- graduado em Gestão Estratégica de Projetos 
pela Faculdade Michelangelo, Certified Function Point Specialist – CFPS pelo – IFPUG(2004), PMP 
filiado ao Project Manager Institute – PMI-DF(2005), COBIT, Control Objectives for Information and 
related Technology (2009), RUP, Certified Specialist Rational Requirements Management w/Use Ca-
ses(2011), Consultor e Gerente de Projetos, atua no ramo de Tecnologia da Informação há quase 30 
anos, tendo iniciado sua carreira como funcionário do Banco do Brasil(1979), onde ocupou cargos 
de Analista, Consultor e Gerente de Projetos de TI. Palestrante no ISMA7-out/2012-Phoenix-AZ-EUA. 
Atualmente exerce as funções de Diretor Geral da Abrantes Soluções Ltda, empresa especializada 
em Consultorias voltadas para o apoio à Administração Pública na gestão de contratos de prestação 
de serviços de Tecnologia da Informação, desde o planejamento da contratação até a auditoria dos 
produtos de serviços recebidos.

•Noções básicas da lei 8.666/93
•Definição de Licitação
•Princípios Básicos da Licitação
•Modalidades da Licitação
•Procedimentos da Licitação
•Critérios para a escolha da modalidade
•Passo a passo do processo Licitatório
•Noções Gerais sobre a IN04

PRÉ-REQUISITOS
Não há


