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TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

O objeto deste Termo de Referência é a contratação de curso e palestra de
formação para professores e gestores durante para a semana pedagógica da Uniuv,
organizada pela Pró-Reitoria de Ensino da Uniuv. O curso ocorrerá durante o ano letivo
de 2020, iniciando em 3 de fevereiro de 2020, com a participação dos gestores e
coordenadores de cursos da instituição, e as palestras ocorrerão nas duas semanas
pedagógicas previstas para 2020: uma em fevereiro e outra em julho de 2020.

2. JUSTIFICATIVA

A Uniuv preza pela formação e qualificação de seus docentes e gestores, de
forma a garantir a qualidade dos serviços educacionais que oferece para a comunidade
local e regional.
Dessa

forma,

considera-se

fundamental

proporcionar

oportunidades

de

crescimento pessoal e profissional para toda a equipe pedagógica, por meio de cursos,
palestras, oficinas e outras atividades relacionadas às atividades de gestão, ensino e
aprendizagem.
Para tanto, identificando as necessidades de investimento na formação dos
docentes e gestores, buscou-se profissionais experientes e com formação pedagógica
necessária para ministrar curso e palestras sobre os temas identificados relevantes para
este momento da instituição. Com os novos cursos criados, nova modalidade de ensino
e possibilidade de crescimento da instituição, faz-se necessário investir na formação
docente.

3. FORNECEDOR A SER CONTRATADO

A seguir estão apresentados os dados do fornecedor para efeito de contratação.
Nome da empresária: Carina Wahl de Almeida
Razão Social: Carina Wahl de Almeida 04183868971
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Nome Fantasia: Carina Almeida Desenvolvimento de Pessoas
Natureza jurídica: 213-5 – Empresário (Individual)
Atividade Principal: 85.99-6/04 – Treinamento em desenvolvimento profissional e
gerencial
Endereço: Rua Dom Pedro II, 902
Centro - União da Vitória-PR
CEP: 84600-000
CNPJ: 27.569.484/0001-40
Telefone: (42) 98806-2657
E-mail: carinawalmeida@gmail.com

4. RAZÕES DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

Considerando as necessidades da instituição, buscou-se um(a) profissional que
pudesse contribuir positivamente para a formação e qualificação dos gestores e
docentes. Entre os profissionais com a formação adequada encontrados, a profissional
Carina Wahl de Almeida foi a que apresentou orçamento de menor valor.

5. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E QUANTIDADE

O curso para os gestores abordará o desenvolvimento de liderança e a resolução
de conflitos, e será ministrado ao longo do período letivo, sendo divido em sete
encontros de três horas cada, perfazendo um total de vinte horas. Ao término do curso,
estão previstos encontros periódicos para manutenção e avanço nas técnicas de
resolução de conflitos.
As palestras acontecerão em dois momentos específicos: em fevereiro e julho,
durante a semana pedagógica, e abordarão temas voltados para ensino e
aprendizagem.

6. LOCAL DE EXECUÇÃO

Centro Universitário de União da Vitória – Sala de Eventos e salas de aula.
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7. PRAZO DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

A prestação de serviços terá início no dia 04 de fevereiro de 2020, durante o
evento que tem início previsto para as 19h estendendo-se até 22h.

8. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

Os serviços serão pagos, pela contratante, em até 03 (três) dias após a devida
prestação dos serviços. A efetivação do pagamento se dará mediante assinatura do
organizador do evento, junto ao setor de compras do UNIUV, comprovando que o
mesmo foi realizado.

9. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

O contrato será feito pela contratante (UNIUV), mediante apresentação deste
termo de referência, que vem anexado da proposta de participação no evento, com
orçamento encaminhado pelos prestadores do serviço, remodelada de acordo com os
critérios requisitados pela contratante.

10. ESTIMATIVA DE CUSTO

O valor do investimento será de R$350,00 para cada palestra/oficina; o curso
parta os gestores (mentoring) terá um custo de R$4.000,00. Esta e as demais cotações
encontram-se anexas.

11. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

A empresa tem por obrigação prestar o serviço conforme descrito no orçamento
entregue.
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12. OBRIGAÇÕES DA UNIUV

A contratante (UNIUV) tem por obrigações: (a) realizar o pagamento após a
prestação dos serviços; (b) disponibilizar por sua conta, espaço físico (sala de eventos)
e equipamentos (projetor multimídia, microfone, etc.) para a realização das
oficinas/palestras e curso; (c) disponibilizar para a realização das dinâmicas, um técnico
de apoio que opere as mídias de projeção de imagem e parte de áudio.

13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado após a prestação do serviço pela parte contratada,
no prazo de até 03 (três) dias úteis após assinatura da autorização. A efetivação do
pagamento será através de débito em conta, de acordo com os dados comerciais da
empresa, que serão solicitados pelo setor de compras da contratante (UNIUV),
diretamente ao fornecedor dos serviços.

14. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

O acompanhamento e fiscalização dos serviços serão realizados pela solicitante.

