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Termo de Referência 

Contratação de serviços de edição audiovisual para curso  
Gestão Ambiental no Contexto Amazônico 

 

O Instituto Peabiru apresenta Termo de Referência para contratação de Pessoa           
Jurídica (PJ) para serviços de edição audiovisual referentes ao curso Gestão Ambiental no             
Contexto Amazônico, a ser promovido pelo Instituto Peabiru no primeiro semestre de 2020.             
O Instituto Peabiru é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP com a                
missão de “ser uma organização que valoriza a diversidade social e ambiental; que             
compartilha aprendizados como agentes do processo de transformação social de          
comunidades, organizações sociais e empresas, e visa garantir a qualidade de vida e o              
desenvolvimento das liberdades políticas, sociais, institucionais, econômicas e culturais da          
Amazônia”. 

1. Objetivo 

O presente Termo de Referência tem por objetivo estabelecer as condições de            
contratação e execução de serviços de edição audiovisual de videoaulas que compõem o             
curso Gestão Ambiental no Contexto Amazônico. 

2. Curso Gestão Ambiental na Amazônia 

O curso é uma realização do Instituto Peabiru, em parceria com o Núcleo de Meio               
Ambiente (NUMA) da Universidade Federal do Pará e apoiado pela Norsk Hydro. O curso              
tem por objetivo contribuir para a aquisição de conhecimentos específicos, conceituais e            
práticos sobre Gestão Ambiental, a fim de que os participantes exerçam atividades de             
planejamento, implementação, organização e gerência sustentável dos recursos naturais;         
além de serem capazes de formular políticas e estratégias de desenvolvimento social,            
cultural e econômico, em condições que assegurem a qualidade ambiental.  

O curso está dividido em duas partes. A Parte I será apresentada em formato online               
e contará com 113 horas-aula (1 hora-aula = 50 minutos). Compõem a parte I do curso as                 
etapas: Contexto Amazônico, com 41 horas-aula e Gestão Ambiental, com 72 horas-aula. A             
parte II, será presencial, com aulas expositivas, seminários e leituras, bem como a produção              
de trabalhos de cunho científico e propostas de trabalho na área de Gestão Ambiental,              
pesquisa de campo, produção e defesa de monografia, entre outros. 

Este Termo de Referência objetiva a contratação de serviços de edição referentes à             
Parte I do curso, em formato online, subdividida em duas etapas: Contexto Amazônico (41              
horas-aula ou 82 videoaulas) e Gestão Ambiental (72 horas-aula ou 144 videoaulas). 
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3. Objeto da contratação 

3.1. Edição de videoaulas 
 

Edição e corte de arquivos de videoaulas. O material bruto de cada videoaula contará              
com até 40 minutos, em formato mp4. Com as edições o corte final de cada videoaula                
deverá conter até 25 minutos. Os vídeos de aula serão gravados semanalmente e repassadas              
ao prestador de serviço por meio eletrônico. A edição consistirá em a) cortes de              
interrupções no exposição do professor e de eventuais repetições; b) inserção de tela de              
abertura no vídeo; c) inserção de tela de encerramento. O total de videoaulas editadas será               
de 226 vídeos, divididas em blocos. Para detalhamento ver item 4. Produtos. 

3.2. Inserção de capa de vídeo para cada videoaula 
 

Será fornecida imagem para ser inserida como tela de abertura padrão dos vídeos de              
aula do curso. A capa é destinada à identificação dos vídeos nas plataformas de exibição. A                
imagem será disponibilizada ao editor no formato .png (dimensões 1280px x 720px). 

3.3. Inserção de tela de encerramento para cada vídeoaula 
 

Será fornecida imagem para ser inserida como tela de encerramento das videoaulas,            
destinada à assinatura padrão dos vídeos. A imagem será disponibilizada ao editor no             
formato .png (dimensões 1280px x 720px). 

4. Produtos  

Os produtos abaixo especificados devem ser entregues como parte da conclusão do            
serviço, por meio eletrônico endereçado ao e-mail comunica@peabiru.org.br, de acordo          
com os prazos estabelecidos no item 5. Cronograma. Os títulos e sequência das aulas estão               
sujeitos à alteração, sem alteração no número de produtos previstos ou prazos de entrega. 

4.1. Contexto Amazônico - Bloco 1 - Introdução à questão amazônica 

Edição e finalização de 9 vídeo aulas, separadas em 28 vídeos de 25 minutos. 

Aula 1 Os falsos mitos sobre a Amazônia 2 videos de 25 min 

Aula 2 As dimensões amazônicas 2 videos de 25 min 

Aula 3 Introdução à Amazônia física 2 videos de 25 min 

Aula 4 Biodiversidade, breve apresentação:  2 videos de 25 min 

Aula 5 Comunidades tradicionais 6 videos de 25 min 

Quadro continua na próxima página. 

2 

mailto:peabiru@peabiru.org.br
http://www.peabiru.org.br/
mailto:comunica@peabiru.org.br


 
  

Rua Ó de Almeida 1083 
66053-190 Reduto Belém Pará 
F 55 91 3222 6000 
peabiru@peabiru.org.br 
www.peabiru.org.br 

Aula 6 Histórico de ocupação da Amazônia 2 vídeos de 25min  

Aula 7 As ameaças à Amazônia hoje 4 videos de 25 min 

Aula 8 Oportunidades para uma Amazônia Sustentável 4 videos de 25 min 

Aula 9 Unidades de Conservação de proteção integral e uso sustentável  4 videos de 25 min 

Total item 4.1 (Bloco 1 - Introdução à questão amazônica): 28 vídeos de até 25 min. 

 

4.2. Contexto Amazônico - Bloco 2 - Questões socioambientais emergentes 
 

4.2.1. Questões ambientais 
 
Edição e finalização de 9 videoaulas separadas em 40 vídeos de até 25 minutos. 

Aula 10 Mudanças climáticas e Antropoceno  4 videos de 25 min 

Aula 11 Paisagem e conservação da biodiversidade amazônica  4 videos de 25 min 

Aula 12 Unidades de Conservação de proteção integral e uso        
sustentável  

8 vídeos de 25 min 

Aula 13 Avaliação da biodiversidade terrestre  4 videos de 25 min 

Aula 14 Conservação em áreas privadas 4 videos de 25 min  

Aula 15 A legislação e a questão da caça de animais silvestres 2 videos de 25 min 

Aula 16 Manejo de fauna e populações tradicionais 2 videos de 25 min 

Aula 17 O manejo de fauna e a restauração florestal  4 videos de 25 min 

Aula 18 Solos amazônicos - desafios e oportunidades 8 videos de 25 min 

Total item 4.2.1 (Bloco 2 - Questões ambientais): 40 vídeos de até 25 min. 

 

4.2.2. Questões sociais  
 
Edição e finalização de 2 videoaulas separadas em 6 vídeos de até 25 minutos. 

Aula 19 As organizações socioambientais na Amazônia 2 videos de 25 min 

Aula 20 Assentamentos públicos, impactos e oportunidades para      
a sustentabilidade 

4 videos de 25 min 

Total item 4.2.2 (Bloco 2 - Questões sociais): 6 vídeos de até 25 min. 
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4.2.3. Questões econômicas 
 
Edição e finalização de 2 videoaulas separadas em 6 vídeos de até 25 minutos. 
 

Aula 21 Qual o impacto da cultura do açaí - ambiental, 
recuperação da paisagem, social e econômico 

2 videos de 25 min 

Aula 22 Há mercado para produtos da sociobiodiversidade? 4 videos de 25 min 

Total item 4.2.3 (Bloco 2 - Questões econômicas): 6 vídeos de até 25 min. 

 

4.3. Gestão Ambiental 
 
Edição e finalização de 12 videoaulas separadas em 144 vídeos de até 25 minutos. 

Aula 1 Povos e Comunidades Tradicionais na Amazônia  
 

8 vídeos de 25 min 

Aula 2 16 videos de 25 min 

Aula 3 8 vídeos de 25 min 

Aula 4 16 videos de 25 min 

Aula 5 Teorias e estratégias do Desenvolvimento sustentável  8  vídeos de 25 min 

Aula 6 16 videos de 25 min 

Aula 7  8 vídeos de 25 min 

Aula 8 16 videos de 25 min 

Aula 9 Responsabilidade Ambiental: Análise de Custo e 
Benefícios  

8 vídeos de 25 min 

Aula 10 16 videos de 25 min 

Aula 11 8 vídeos de 25 min 

Aula 12 16 videos de 25 min 

Total item 4.3 (Gestão Ambiental): 144 videos 
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5. Cronograma 

Ação Período Responsável 

Publicação do Termo de Referência 6 de maio de 2020 Instituto Peabiru 
no site peabiru.org.br  

Recebimento de propostas até 13 de maio de 2020 Instituto Peabiru 

Avaliação e seleção de propostas  até 15 de maio de 2020 Instituto Peabiru 

Contratação até 18 de maio de 2020 Instituto Peabiru 

Emissão nota fiscal (50%) até 19 de maio de 2020 Prestador do serviço 

Desenvolvimento do serviço 19 de maio a 7 de agosto Prestador do serviço 

Entrega produtos 4.1 (Bloco 1)  
28 vídeos de até 25 min 
 

até 2 de junho 2020 
5 vídeos (até 22 de maio) 
9 vídeos (até 26 de maio) 
14 vídeos (até 2 de junho) 

Prestador do serviço 

Aprovação produtos  4.1  até 4 de junho 2020 Instituto Peabiru 

Entrega produtos 4.2.1 (Bloco 2)  
40 vídeos de até 25 min 

até 22 de junho de 2020 
12 videos (até 12 de junho) 
12  vídeos (até 19  de junho) 
16  videos (até 22 de junho) 

Prestador do serviço 

Aprovação produtos  4.2.1 até 24 de junho de 2020 Instituto Peabiru 

Entrega produtos 4.2.2 (Bloco 2)  
6 vídeos de até 25 min 

26 de junho de 2020 Prestador do serviço 

Aprovação produtos  4.2.2 até 30 de junho de 2020 Instituto Peabiru 

Entrega produtos 4.2.3 (Bloco 2) 
 6 vídeos de até 25 min. 

até 3 de julho de 2020 Prestador do serviço 

Aprovação produtos  4.2.3 até 17 de julho de 2020 Instituto Peabiru 

Entrega produtos 4.3 - Gestão 
Ambiental (Videoaulas 1 a 4) 
48 vídeos de até 25 min. 

até 20 de julho de 2020 
 

Prestador do serviço 

Cronograma continua na próxima página. 
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Aprovação produtos 4.3 - Gestão 
Ambiental (Videoaulas 1 a 4) 

até 23 de julho de 2020 Instituto Peabiru 

Entrega produtos 4.3 - Gestão 
Ambiental (Videoaulas 5 a 8) 
48 vídeos de até 25 min. 

até 29 de julho de 2020 Prestador do serviço 

Aprovação produtos 4.3 - Gestão 
Ambiental (Videoaulas 5 a 8) 

até 31 de julho de 2020 Instituto Peabiru 

Entrega produtos 4.3 - Gestão 
Ambiental (Videoaulas 9 a 12) 
48 vídeos de até 25 min. 

até 3 de agosto de 2020 Prestador do serviço 

Aprovação Produtos 4.3 - Gestão 
(Videoaulas 9 a 12) 

até 5 de agosto de 2020 Instituto Peabiru 

Emissão nota fiscal (50% finais) até 6 de agosto de 2020 Prestador do serviço 

Encerramento do serviço 7 de agosto de 2020  

 

6. Envio de propostas e comprovação de experiência 
 
O Instituto Peabiru receberá para avaliação propostas técnicas e orçamentárias em           
resposta a este Termo de Referência através do email comunica@peabiru.org.br. Serão           
avaliadas as propostas recebidas até as 23h (no horário de Brasília) do dia 13 de maio de                 
2020. Em complemento às propostas, os proponentes devem enviar comprovação de           
experiência na realização de serviços de edição audiovisual (links de portfólio e/ou            
material publicado com créditos ao editor). Não serão consideradas propostas que não            
atendam a todos os requisitos expressos neste Termo de Referência. 

7. Considerações finais 

Outras informações não contempladas neste Termo de Referência podem ser          
consultadas por e-mail através do contato comunica@peabiru.org.br.  

 
 
 

Fim do Termo de Referência. 
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