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Intenção deste documento 

Este documento é destinado a fornecer informação detalhada para o desenvolvimento do Módulo 
de Aprendizagem “O Trabalho com Refugiados no Plano Local: Proteção, Integração e Direitos 
(TRPL)”. 

Este documento deve ser lido em conjunto com o Anexo B “Especificações do Esboço do Projeto do 
módulo de EAD”. 

O ACNUR Brasil convida empresas capacitadas e dispostas a atuar na área de desenvolvimento de 
cursos EAD a apresentarem sua melhor proposta para os seguintes objetivos do projeto: 

 Fornece o componente de design instrucional especializado para o programa de 
aprendizagem TRPL.  

 As atividades devem ser realizadas por prestadores de serviços com experiência bem 
qualificada e especializada em instrucional design de atividades de EAD, com foco em 
metodologias de aprendizagem de adultos e que estejam em condições de realizar o trabalho 
exigido em português. Os requisitos detalhados são descritos abaixo. 

 O ponto focal do ACNUR para esta atividade é o Escritório de Campo em São Paulo. O 
trabalho será realizado remotamente/online, sem requisitos de viagem. 

Histórico do Projeto 

1. Título do Projeto 

O Trabalho com Refugiados no Plano Local: Proteção, Integração e Direitos (TRPL) 

2. Divisão  
Escritório de Campo de São Paulo 

3. Data Planejada para finalização do projeto 
Primeiro Semestre de 2021 

4. Contexto Geral (Requisitos do projeto, produtos a serem entregues) 
 Requisitos do Projeto:  
A finalidade do projeto é criar um curso de formação on-line no estilo EAD de 3 horas sobre os 
o trabalho com refugiados no plano local, acessível inicialmente para funcionários de governos 
locais; todos os integrantes da Confederação Nacional de Municípios (CNM) e, posteriormente, 
a parceiros externos. O fornecedor vai produzir módulos EAD baseados no storyboard 
desenvolvido pelos pontos focais do ACNUR Brasil. 
 Produtos a serem entregues: 

o Arquivo de enredo articulado (Storyline, arquivo de origem) de aprox. 135 minutos 
de conteúdo EAD em português; 

o Ilustrações, arquivos de imagem que não foram desenvolvidos no Storyline; 
o Voice over text. O texto será produzido pelo ACNUR; 
o Vídeo com atores baseado no enredo; 
o O curso não pode conter nenhum objeto Flash; 
o Versão publicada (SCORM 1.2 output) . 
o Documentação/Entrega do produto: Dois produtos são esperados: o primeiro é o 

SCORM Zip que é usado para realizar testes e colocá-lo no LMS; e o segundo 
produto deve ser um Zip com todos os materiais originais utilizados no 
desenvolvimento do curso: Arquivo Mestre da ferramenta de autoria, fotografias, 
áudios, vídeos, fontes, documentos de apoio, etc.  
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5. Gerenciamento de Produção: 
 

 Comunicação: MS Teams 
 Deadlines aproximadas: 
 

Reunião inicial com o fornecedor 02 de novembro de 2020 
Storyboard finalizado (assinado) 16 de novembro de 2020 
Protótipo/Piloto 15 de dezembro 2020 
Alfa 
Feedback para Alpha 

04 de janeiro de 2021 
08 de janeiro de 2021 

Beta 
Feedback para Beta 

18 de janeiro de 2021 
22 de janeiro de 2021 

Ouro 
Feedback para Gold 

01 de fevereiro de 2021 
05 de fevereiro de 2021 

Avaliações e avaliação 10 de fevereiro de 2021 
Inserção no ambiente AVA e testes 11 de fevereiro de 2021 
Lançamento 20 de fevereiro de 2021 

 
 Confirme se você pode manter o cronograma da data de lançamento planejada. 
 Esperamos testes / solução de problemas muito completos do fornecedor. 

Informações sobre o Curso 

 

1. Público Alvo 
 Função, perfil de trabalho  O TRPL terá como alvo principal: 

 Membros de redes locais de assistentes social 

 Membros de redes de proteção 

 Funcionários públicos municipais 

Localização Geográfica  Nacional (Brasil). O curso será desenvolvido em português. 

 
2. Objetivos de Aprendizado 

O resultado e o objetivo do Módulo de Aprendizagem TRPL é capacitar assistentes locais e rede de 
proteção e funcionários municipais com um conhecimento sólido dos direitos dos refugiados e 
apresentar as melhores práticas de integração e geração de renda já em vigor, muitos deles 
apoiados ou implementado pelo ACNUR Brasil. 
Sem esta iniciativa de aprendizagem, as operações de campo do ACNUR continuarão a enfrentar 
desafios no treinamento de um número maior de pessoas e no acesso a muitos dos governos locais 
devido a limitações de tempo e de viagens, especialmente com a pandemia global, e muitos dos 
assistentes locais e rede de proteção não serão devidamente informados ou treinados. O objetivo 
do Módulo de Aprendizagem TRPL é, portanto, contribuir para minimizar esses riscos estratégicos. 

 
3. Módulos e Duração do Curso 

Número esperado e 
divisão dos módulos 

1) Introdução Geral do Curso 02 min 

Módulo 1   

2) Direitos dos refugiados de acordo com a legislação internacional e 
nacional 
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i. Quem é refugiado e quem é migrante? Contexto, definição e 
procedimentos 

15 min 

ii. Direitos e deveres dos refugiados 15 min 

iii. Documentação e Direitos 10 min 

Módulo 1: Conclusão e recapitulação dos conceitos principais 03 min 

Módulo 2   

Recapitulando o curso e o módulo de introdução 2 02 min 

3) Integração e Boas Práticas no Plano Municipal   

i. Introdução à Integração Local 10 min 

ii. Governança local e participação comunitária 15 min 

iii. Assistência Social e Saúde 15 min 

Módulo 2: Conclusão e recapitulação dos conceitos principais 03 min 

Módulo 3   

Recapitulação do curso e introdução ao módulo 3 02 min 

iv. Educação, Cultura, Esporte e Lazer 10 min 

v. Geração de trabalho, emprego e renda 20 min 

vi. Coexistência pacífica 10 min 

Conclusão 03 min 

Carga Horária 
estimada 

135 minutos (3 módulos de 45 min).  

 
4. Nível de interatividade 

3 – Formas de interatividade 
 
 

Os alunos têm controle personalizado e complexo sobre a 
experiência de EAD. 20% das telas contêm perguntas usando 
modelos padrão e design personalizado para perguntas de 
múltipla escolha, correspondência e respostas alternativas. 
Este nível deve incluir vídeo animado ou assíncrono, 
complexas interações arrastar e soltar, simulações complexas 
onde os alunos interagem com a tela (por exemplo, os alunos 
inserem dados nos campos), histórias e cenários ramificados 
e multimídia. Narração de áudio ao longo do curso 
(preferível). 

 

Informação de Conteúdo 

 

1. Breve descrição do conteúdo  
O curso será em formato EAD interativo baseado em cenário individualizado com um teste de 
conhecimento e feedback automatizado; versões para download de alguns recursos. O curso será 
ministrado virtualmente em um ambiente AVA oferecido por um Instituto Brasileiro de Ensino 
Superior. 
O curso será desenvolvido em português. 
 
O componente de aprendizagem individual será: 
• Online; 
• Aprendizagem modularizada com atividades de aprendizagem individuais; 
• Materiais de leitura no formulário pdf. arquivos, bem como arquivos da web; 
• Outros conteúdos de aprendizagem incluem áudio e vídeos (quando disponíveis). 
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O programa de ensino prevê 13 unidades. 
  
O conteúdo será apresentado por meio de cenários, histórias ilustradas e imagens, com conteúdo 
teórico baseado fortemente em estudos de caso, bem como exemplos com nível equilibrado de 
interatividade e um design de curso e de instruções que fornecem feedback automatizado 
contínuo e testes de conhecimento ao final de cada tópico. Serão disponibilizados recursos na 
forma de links ou documentos PDF. 

 

2. Conteúdo disponível atualmente 
A Especificação do Esboço do Projeto (EEP) está em anexo. Os elementos de conteúdo para o 
storyboard/estudos de caso devem ser fornecidos por um especialista no assunto. 

3. Desenvolvimento:  

o Configurações do leitor: Pelo Instituto Brasileiro de Ensino Superior em formato xml 
o Cenas: Possibilidade para desenvolver cada unidade em uma nova cena (13 unidades + 
teste final) 
o Slides mestres/mestres de feedback: Usar slides mestre, tanto quanto possível para 
diferentes tipos de layout 
o As páginas numeradas 
o Navegação: Restrita 
o Conclusão do curso: acionado pelo slide de resultado do teste final 
o As configurações de feedback de atividades / número de tentativas são incluídas no 
storyboard 
o Crie um ''aviso'' caso o conteúdo da camada e / ou áudio não seja visitado antes que o 
usuário passe para o próximo slide. 
o Os alunos realizarão uma breve avaliação online no final do módulo (múltipla escolha). A 
avaliação dos alunos será baseada na conclusão de um limite alto (65% - 7 5 %). 
o Deve estar disponível a possibilidade de o usuário imprimir o conteúdo. 

Mais detalhes sobre os requisitos de desenvolvimento são descritos no EEP anexo. 

4. Design Gráfico 

 Layout do slide: Proposta pelo fornecedor  
 Estilo gráfico: Também proposto pelo fornecedor (ACNUR fornece informações sobre a 

marca e uma paleta de visualização de dados). 
 Ilustrações e avatares: Propostas pelo fornecedor. Por favor, proponha diversos 

caracteres (idade e etnia). Favor cobrir ombros e joelhos dos avatares. Consulte o ACNUR 
Brasil para ter um olhar realista dos personagens no contexto dos refugiados. 

 Entrega assíncrona de vídeo: Proposto pelo fornecedor.  Favor propor diversos atores 
para narrar o texto (idade e etnia). Texto e conteúdo fornecidos pelo ACNUR Brasil. 

 Instruções do usuário: Criar na tela instruções ao usuário, onde aplicável. 

 
5. Narração 
 Personagens masculinos e femininos narrando em português. 
 A transcrição completa da narração deve ser colocada na seção ''Transcrição'' do player. 
 Oferecer amostras de voz antes da gravação. 
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Especificações Técnica 

 

Ferramenta de autoria de curso Articulate Storyline 360 

Requisitos de largura de banda (se aplicável) N/A 

Resolução da tela Mínimo 1024 x 768, player deve ser capaz de 
expandir para tela cheia 

Requisitos de áudio N/A  

Software de suporte N/A 

OS Windows 7 x86, Windows 7 X64, Linux (Ubuntu), 
desejável versão para celular. 

Plug-in do navegador Sun Java Runtime Environment 1.6.29 e superior 

Compatibilidade com navegadores IE10+, Chrome, Firefox, Safari*, Edge* (*Não 
obrigatório) 

Formato de entrega SCORM 1.2 

Requisitos mínimos de rastreamento do SCORM 1.2 cmi.core.lesson_location (bookmarking) 
cmi.core.score.raw (quiz score), 

cmi.core.lesson_status (completion status) 

Formato do Conteúdo HTML5 

 

Requerimentos 

 
Serviços especializados de projeto instrucional desenvolvendo um programa de curso EAD: 
 
- Demonstrar experiência em atividades de projeto instrucional (Análise, projeto, desenvolvimento, 
implementação e avaliação). 
- Demonstrar experiência no apoio a atividades de aprendizagem através da modalidade EAD. 
- Fluência em português. Nível avançado em inglês será um diferencial. 
- Qualificações relevantes e/ou experiência demonstrada em design de treinamento humanitário, 
aprendizagem de adultos e metodologias de treinamento; 
- Demonstrar excelente conhecimento e experiência em ferramentas de tarefas on-line (Ambientes 
virtuais de aprendizagem para gerenciamento de alunos on-line); 
- Excelentes habilidades de planejamento, coordenação e gerenciamento de projetos; 
- Excelente capacidade de cumprir prazos; 
- Experiência no trabalho com organizações da ONU e conhecimento demonstrado sobre o 
Mandato de Proteção do ACNUR e atividades, bem como terminologia da ONU, não é obrigatório, 
mas é uma vantagem; 
- Experiência em trabalhar em um ambiente diversificado e multicultural com pessoas de diversas 
culturas. 
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Responsabilidades do cliente: 

 
Um membro do Escritório de Campo do ACNUR em São Paulo será designado para este projeto 
com o papel de fornecer orientação estratégica e outros conhecimentos funcionais e técnicos 
sobre o mandato do ACNUR para a equipe de fornecedores ao longo do projeto, conforme 
necessário. 
 
O ponto focal do ACNUR irá monitorar cronogramas concretos, marcos do projeto e prazos com o 
fornecedor de serviços selecionado. Espera-se que o provedor de serviços designe um ponto focal 
de projeto para trabalhar em estreita colaboração com o ponto focal do ACNUR em relação a cada 
atividade específica a ser acordada. 

Conteúdo da Oferta Técnica:  

 
1. Qualificações da empresa:  
 

 Critérios Relativos ao Prestador de Serviços 
 
Sua oferta técnica deve incluir uma descrição de sua empresa com provas da capacidade de sua 
empresa para realizar os serviços necessários, inclusive:  
 
- Perfil da empresa, certificado de registro, último relatório de auditoria,  
- Três (3) referências positivas de clientes dos últimos cinco (5) anos por ter completado projetos 
similares dentro do setor humanitário, sem fins lucrativos, público ou governamental, de 
preferência um de qualquer agência da ONU.  
 
O prestador de serviços deve satisfazer os seguintes critérios: 
 
1. Experiência em nível organizacional no desenvolvimento de pacotes de cursos EAD no nível do 
sistema,  
2. Os prestadores de serviços devem demonstrar que programas similares foram implementados 
para outros clientes, 
3. Os prestadores de serviços devem fornecer provas de empregar diretamente ou ser 
prontamente capazes de constituir uma equipe de especialistas capazes de executar de forma 
profissional e oportuna as tarefas solicitadas.  
 
2.  Serviços propostos 
 
Sua oferta técnica deve incluir quaisquer comentários ou sugestões com base no Termo de 
Referência, bem como sua descrição detalhada da forma como sua empresa responderia aos 
Termo de Referência:  
 
- Uma descrição completa da capacidade de sua organização para fornecer o serviço,  
- Uma descrição da experiência da sua organização na prestação desses serviços. 
- Nota conceitual e plano de trabalho de acordo com as exigências do ACNUR, incluindo 
gerenciamento de projetos e abordagem de garantia de qualidade. Favor informar claramente sua 
capacidade e disponibilidade para atender ao cronograma solicitado.  
 
A oferta técnica do prestador de serviços deve atender aos seguintes critérios: 
 
4. A proposta técnica deve demonstrar compreensão adequada dos requisitos para serviços, 
abordagem proposta, soluções, metodologia e resultados.  
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5. A empresa deve ter demonstrado capacidade de entregar as atividades exigidas com boa 
administração e gerenciamento de projetos, bem como qualidade do plano de serviço proposto.  
 
3. Pessoal proposto para realizar o projeto 
 

 Critérios Relativos à Equipe 
 
Sua oferta técnica deve incluir as qualificações educacionais e profissionais (CVs) de pelo menos o 
ponto focal que seria atribuído a este projeto.   
 
A equipe do prestador de serviços deve atender os seguintes critérios: 
 
6. Os prestadores de serviços devem designar uma equipe de atendimento ao cliente/ equipe de 
projeto. Esta equipe deve incluir uma pessoa que coordene as interações entre o ACNUR e a 
organização. 
7. O ponto focal será responsável pela comunicação oportuna e eficiente entre o prestador de 
serviços e o ACNUR. 
8. As equipes devem ter excelentes habilidades de comunicação e redação em português e o 
conhecimento de trabalho em inglês é desejável.  
 
Nenhuma substituição será feita sem o consentimento prévio por escrito do ACNUR. O prestador 
de serviços deve garantir que os serviços serão ininterruptos durante o período de vigência do 
contrato. Ausências devido a uma situação de emergência precisam ser aprovadas pelo ACNUR e 
uma solução acordada para que o projeto em andamento não seja prejudicado.   
 

Direitos autorais, Patentes e outros direitos de propriedade:  

 
Este é um extrato do Anexo D "Condições Gerais de Contrato para Contratos de Prestação de Bens e 
de Serviços" aplicável ao projeto. 
 
11.1 Salvo disposição expressa em contrário por escrito no Contrato, o ACNUR terá direito a todos 
os direitos de propriedade intelectual e outros direitos de propriedade incluindo, mas não limitado 
a, patentes, direitos autorais e marcas registradas, com relação a produtos, processos, invenções, 
ideias, know-how ou documentos e outros materiais que o Contratante tenha desenvolvido para o 
ACNUR sob o Contrato e que tenham relação direta com ou sejam produzidos ou preparados ou 
coletados em consequência de, ou durante o curso da execução do Contrato. O Contratante 
reconhece e concorda que tais produtos, documentos e outros materiais constituem obras feitas 
para contratação pelo ACNUR.  
 
11.2 Na medida em que tais direitos de propriedade intelectual ou outros direitos de propriedade 
consistam em qualquer propriedade intelectual ou outros direitos de propriedade do Contratante: 
(i) que tenha existido previamente o cumprimento pelo Contratante de suas obrigações decorrentes 
do Contrato, ou (ii) que o Contratante possa desenvolver ou adquirir, ou possa ter desenvolvido ou 
adquirido, independentemente do cumprimento de suas obrigações decorrentes do Contrato, o 
ACNUR não reivindica e não reivindicará qualquer interesse de propriedade sobre o mesmo, e o 
Contratante concede ao ACNUR uma licença perpétua para usar tal propriedade intelectual ou outro 
direito de propriedade exclusivamente para os fins e de acordo com as exigências do Contrato.  
 
11.3 A pedido do ACNUR, o Contratante deverá tomar todas as medidas necessárias; executar todos 
os documentos e assistência geral necessários para assegurar tais direitos de propriedade e transferi-
los ou licenciá-los ao ACNUR em conformidade com as exigências do laicato aplicável e do Contrato.  



9 
 

 
11.4 Sujeitos às disposições anteriores, todos os mapas, desenhos, fotografias, mosaicos, planos, 
relatórios, estimativas, recomendações, documentos e todos os outros dados compilados ou 
recebidos pelo Contratante sob o Contrato serão propriedade do ACNUR, serão disponibilizados para 
uso ou inspeção pelo ACNUR em horários e locais razoáveis, serão tratados como confidenciais e 
serão entregues somente a funcionários autorizados do ACNUR após a conclusão dos trabalhos sob 
o Contrato. 


