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Brasília-DF, 29 de novembro de 2021. 
 

 

Este documento apresenta as dúvidas enviadas pelos fornecedores acerca do processo [Pró-

Espécies] :: SC044641 :: contratação de consultoria especializada para elaboração de proposta e 

conteúdo de “curso online sobre introdução à gestão de espécies exóticas invasoras” e de “curso 

online sobre detecção precoce e resposta rápida de espécies exóticas invasoras”, no âmbito do 

Projeto “GEF Pró-Espécies: Estratégia Nacional para a Conservação de Espécies Ameaçadas” e suas 

respostas. 

1. Consta na carta convite “Deverão ser incluídas sugestões de recursos didáticos como 

vídeo aulas, jogos, quizzes, infográficos, tabelas, imagens, vídeos, mapas, ilustrações, 

links para conteúdo externo, etc., de forma a facilitar o aprendizado e fixação do 

conteúdo pelos participantes” e, na sequência, “Também deverão ser incluídos materiais 

para informação complementar, a exemplo de artigos, relatórios técnicos, instrumentos 

normativos, vídeos, websites, bases de dados, etc.” Solicito esclarecer o que exatamente 

é esperado, em especial se faz parte do trabalho a produção de vídeos, quizzes, jogos etc. 

ou se esta menção é são links de vídeos existentes e disponíveis na internet e outras 

possíveis fontes, sem incorrer em produção própria. 

Resposta: A consultoria será responsável por: 

• Sugerir recursos didáticos como vídeo aulas, jogos, quizzes, infográficos, tabelas, 

imagens, vídeos, mapas, ilustrações, etc., abrangendo a etapa intelectual de produção 

dos mesmos, incluindo o desenvolvimento do conceito e elaboração do conteúdo dos 

recursos; e  

• Sugerir e indicar materiais para informação complementar já existentes, 

preferencialmente por meio de links para conteúdo externo, a exemplo de artigos, 
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relatórios técnicos, instrumentos normativos, vídeos, websites, bases de dados, 

imagens, mapas, ilustrações, infográficos, etc. 

  

2. Para ter mais clareza, peço confirmar que os produtos a serem entregues são apenas 

arquivos de texto em formato Word (.docx) com a respectiva versão em PDF, ou seja, 

não se espera a produção de vídeos, jogos, quizzes etc. de parte da consultoria. 

Resposta: 

Os produtos deverão ser entregues em arquivos de texto e elementos gráficos sugeridos em 

formato .docx e .pdf. Espera-se que a consultoria realize a sugestão de vídeos, jogos, quizzes 

etc, abrangendo a etapa intelectual de produção dos mesmos, incluindo o desenvolvimento do 

conceito e do conteúdo dos recursos. Destaca-se que a produção gráfica, incluindo a 

diagramação dos conteúdos e produção das videoaulas serão realizadas por consultoria 

especializada a ser contratada paralelamente. 
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