
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONSULTOR INDIVIDUAL 

RELATORIA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO NACIONAL DE POPULAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO 

 

TERMOS DE REFERÊNCIA (a ser preenchido pelo Escritório Contratante) 

Escritório Contratante Fundo de População das Nações Unidas, Escritório de País - Brasil 

Antecedentes Criada em 1995, a Comissão Nacional de População e Desenvolvimento (CNPD) 
foi reativada no ano de 2013, vinculada à Secretaria de Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República. 

De acordo com o Decreto 8.009/2013, a CNPD tem por finalidade contribuir para a 
formulação de políticas e implementação de ações integradas relativas à população 
e ao desenvolvimento, conforme recomendações do Programa de Ação da 
Conferência Internacional de População e Desenvolvimento, realizada pela 
Organização das Nações Unidas em 1994, no Cairo. A comissão é formada por 
representantes de 14 órgãos do governo e de nove entidades da sociedade civil e 
tem por competências apoiar a elaboração de estudos sobre a população nacional, 
regional e municipal bem como sistematizar, avaliar e divulgar informações sobre 
áreas relacionadas ao tema população e desenvolvimento. Também são atribuições 
da CNPD estudar o impacto das mudanças demográficas nas políticas 
governamentais e ações da iniciativa privada, comunicar-se com instituições 
nacionais e internacionais que estudem o tema população e desenvolvimento e 
contribuir para melhorar o acesso da sociedade a serviços de informação, educação 
e comunicação sobre o assunto. 

A I Reunião Ordinária de 2018 da Comissão Nacional de População e Desenvolvimento 
será realizada no dia 20 de julho corrente, em Brasília-DF. 

Objeto da consultoria Realizar a relatoria e sistematização, em português, da Reunião Ordinária da 

Comissão Nacional de População e Desenvolvimento (CNPD) a ser realizada no 

dia 20 de julho em Brasília –DF. 

Escopo do trabalho 

 

(Descrição de serviços, 
atividades ou produtos)  

ATIVIDADES: 

1. Participar de reuniões (virtuais ou presenciais) com a SAE-PR e UNFPA, para 

alinhamento e orientações para a execução das atividades da presente 

consultoria. 

2. Registrar as apresentações, discussão e encaminhamentos da Reunião 

Ordinária da Comissão Nacional de População e Desenvolvimento que ocorrerá 

em 20 de julho de 2018 em Brasília/DF. 

3. Em acordo com as recomendações feitas pela SAE e UNFPA, realizar os 

ajustes para a entrega da versão final da relatoria do evento. 

4. Elaborar Relatório final do evento, incluindo as recomendações apontadas pela 

SAE e UNFPA. 

 

PRODUTO ÚNICO 

Relatório final da 1ª Reunião da Comissão Nacional de População e 

Desenvolvimento, contendo as principais informações apresentadas, discussão 



 
 

realizadas e encaminhamentos, contempladas todas as recomendações da SAE e 

do UNFPA.   

Duração e horário de 
trabalho 

De 18 de julho a 30 de agosto de 2018. 

Local onde os serviços 
devem ser entregues 

Não se aplica. 

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

Os produtos deverão ser escritos em português, em linguagem formal e formatação 
ABNT. Deverão ser encaminhados em formato eletrônico, por e-mail, para 
vmonteiro@unfpa.org com cópia para albertoni@unfpa.org e, nos prazos definidos 
a seguir: 

Produto único Versão final do relatório: até 13 de agosto de 2018. 

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

O monitoramento do trabalho será realizado por meio de análise e aprovação dos 
produtos, 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 comitê 
executivo da CNPD e UNFPA. 

Capacitação, 
qualificações e 
competências 
necessárias, inclusive 
idiomas:  

Requisitos Mínimos 

● Profissional com pós-graduação, com conhecimento nas áreas de Ciências 
Humanas, Relações Internacionais, Ciências Sociais, Sociologia, 
Antropologia, Ciências Econômicas ou áreas correlatas. 

● Experiência na produção de conteúdo, incluindo relatórios de pesquisa e/ou 
eventos. 

● Capacidade de análise e síntese, de comunicação oral e escrita em 
português, abertura para responder positivamente a diferentes pontos de 
vista e críticas em relação a sua atuação individual e coletiva, bem como 
realizar ajustes necessários. 

● Capacidade de organização e cumprimento de prazos. 
● Sociabilidade. 

 

Insumos / serviços a 
serem fornecidos pelo 
UNFPA ou parceiro de 
implantação 

 

O UNFPA e a CNPD irão disponibilizar materiais em momento anterior à reunião 
para que o/a consultor/a possa se informar 

 

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.  

 

DADOS DO PROJETO: 

Número e nome do projeto: BRA06MPG – Desenvolvimento de Produtos para a 

Comissão Nacional de População e Desenvolvimento 



 
 

Linha Orçamentária: GL Unit: UNFPA  / Fund: BRA09/ Project: BRA06MPG/ 

ACTIVITY: CNPD_APOIO_CIPD/ Impl. Agency: PU0074 

 

Valor Total da Consultoria: R$ 5.000,00 

O pagamento será realizado após aprovação do produto por parte da SAE e do 

UNFPA. 

 

Assinatura do Oficial Solicitante no Escritório Contratante:  

 

 

Data:  

 


