
 
 

GESTÃO ESCOLAR 

 

NOME DO CURSO: Curso de Especialização Lato Sensu em Gestão Escolar 

COORDENAÇÃO GERAL: Profa. Dra. Adriana Beatriz Botto Alves Vianna 
 
ÁREA DO CONHECIMENTO: Educação 
 
PÚBLICO-ALVO: Egressos dos cursos de licenciatura das diferentes áreas, pedagogos, 
professores das redes oficiais de ensino pública e privada, graduados interessados que 
pretendam se especializar em Gestão Escolar. 
 
OBJETIVOS: 
Objetivos Gerais  

• Proporcionar ampla discussão sobre a gestão escolar nas diferentes esferas 
educacionais; 

• Ampliar a formação do profissional da educação tendo como foco o gestor 
escolar; 

• Contribuir com a formação continuada dos professores proporcionando reflexão 
crítica sobre a área estudada. 

Objetivos Específicos  

• Desenvolver, no futuro gestor, a competência de liderar; 

• Proporcionar, ao futuro gestor, o desenvolvimento de uma visão 
empreendedora de gestão; 

• Proporcionar, ao futuro gestor, o desenvolvimento de competências que lhe 
proporcionem uma atuação estratégica e que busque o estabelecimento da 
qualidade educacional; 

• Desenvolver, no futuro gestor, a competência de gerir pessoas e recursos; 

• Desenvolver competências no âmbito do planejamento estratégico, 
coordenação de equipes, desenvolvimento da proposta pedagógica da escola, a 
implantação de políticas públicas de forma a acompanhar o desenvolvimento de 
todo o processo; 

• Desenvolver, no futuro gestor, a competência da gestão participativa e 
democrática. 

 
 
 



CARGA HORÁRIA: O curso é constituído de 400 horas sendo elas distribuídas em 360 
horas nas disciplinas teóricas e 40 horas destinadas a pesquisa, trabalhos em grupo e 
produção acadêmica. Nesse curso é obrigatória a confecção do Trabalho de Conclusão 
de Curso (TCC). 
 
DURAÇÃO DO CURSO:  6 meses de disciplinas regulares + 2 meses para confecção do 
TCC. 
 
DIFERENCIAIS DO CURSO: 
O curso Gestão Escolar foi organizado seguindo as tendências atuais da área tendo 
como referência as concepções da gestão educacional democrática. 

POLOS ONDE O CURSO É OFERECIDO: Todos os polos do grupo Cruzeiro do Sul (menos 
o estado de São Paulo) 
 
OBSERVAÇÕES E ESPECIFICIDADES DO CURSO: 
 
O interessado em realizar o curso deve verificar, junto ao sistema estadual de ensino de 

seu respectivo estado, as exigências para a atuação na gestão escolar. 

O presente curso de Gestão Escolar, por si só, não permite o exercício de cargo/função 

de direção, coordenação e supervisão escolar em entidade pública ou privada no âmbito 

do Estado de São Paulo pois, especialmente neste estado, o aluno deverá, 

obrigatoriamente, cumprir a carga horária de 1000h e ser portador de diploma de 

Licenciatura. 

 
 

QUADRO DE DISCIPLINAS 
 

Disciplinas  Carga Horária Online Professores Responsáveis 

MÓDULO 1 

Didática do ensino superior 
40 horas 

Carlos Fuser (Ms) 

MÓDULO 2 

Tecnologias da Comunicação e da 

Informação - TIC 

40 horas 

 
Fábio Peppe (Ms) 

MÓDULO 3 

Metodologia Científica 

 
40 horas 

Ana Bárbara Pederiva (Dra) 

MÓDULO 4 

Gestão educacional e empreendedorismo 

 
40 horas 

 

Viviane Di Gesu Macedo (Ms) 

MÓDULO 5 

Gestão Educacional e suas diferentes 

concepções 

 
40 horas 

 

Adriana Beatriz Botto Alves Vianna (Dra) 

MÓDULO 6 

Gestão Estratégica de Pessoas 

 
40 horas 

 

Gisele de Lima Fernandes (Dra) 

MÓDULO 7 

Políticas Públicas e Legislação Educacional 

 
40 horas 

 
Avelar Cesar Imamura (Ms) 



MÓDULO 8 

Avaliação Institucional e gestão de 

currículos 

 
40 horas 

Carlos Fuser (Ms) 

MÓDULO 9 

Gestão Financeira 

 
40 horas 

Carlos Henrique de Jesus Costa (Ms) 

MÓDULO 10 

Seminários e atividades complementares 

 
40 horas 

 

Adriana Beatriz Botto Alves Vianna (Dra) 

 


