Informações Gerais
O Curso de Especialização em Gestão Escolar é oferecido pela Universidade
Federal de São Carlos (UFSCar) e faz parte do Programa Nacional Escola de
Gestores da Educação Básica Pública, que se insere nas ações do Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE). Ele surgiu da necessidade de se construir
processos de gestão escolar compatíveis com a proposta e a concepção da
qualidade social da educação, baseada nos princípios da moderna administração
pública e de modelos avançados de gerenciamento de instituições públicas de
ensino, buscando, assim, qualificar os gestores das escolas da educação básica
pública, a partir do oferecimento de cursos de formação a distância. A formação dos
gestores é feita por uma rede de universidades públicas, parceiras do MEC.
Os objetivos gerais do curso são:
- Formar, em nível de especialização (lato sensu), gestores educacionais efetivos
das escolas públicas da educação básica, incluindo aqueles de educação de jovens e
adultos, de educação especial e de educação profissional.
- Contribuir com a qualificação do gestor escolar na perspectiva da gestão
democrática e da efetivação do direito à educação escolar com qualidade social.
Como resultado dessa iniciativa, o MEC espera a melhoria dos índices educacionais
das escolas e dos municípios atendidos.
Portanto, a intenção desta especialização é formar diretores e vice-diretores, em
exercício, de escolas públicas municipais e estaduais, para fortalecer nelas o
princípio democrático, por meio da construção coletiva do projeto político
pedagógico, com as comunidades escolar e local.
Algumas características básicas do curso
Modalidade: oferecido, majoritariamente, na modalidade a distância, com alguns
momentos presenciais, no polo ou na UFSCar.
Carga horária: 400h, assim distribuídas:
a) Introdução ao Ambiente Moodle: 40h
b) Salas-Ambientes:
- Fundamentos do Direito à Educação (60h)
- Políticas e Gestão na Educação (60h)
- Planejamento e Práticas da Gestão Escolar (60h)
- Tópicos Especiais (30h)
- Oficinas Tecnológicas (30h)
- Projeto Vivencial (120h)
Período: de abril/2014 a outubro/2015 (este calendário poderá sofrer
modificações, sendo inclusive estendido).
Certificação: Após cumprir os requisitos exigidos, o(a) aluno(a) será certificado(a)
pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

Da inscrição no curso
A inscrição dos candidatos deverá ser feita pelo Dirigente Municipal de Educação
(no caso de escolas municipais) ou pelo Dirigente Regional de Ensino (no caso de
escolas do estado). Os candidatos inscritos devem satisfazer aos seguintes
requisitos mínimos:
- Ter concluído curso de graduação plena;
- Ser diretor ou vice-diretor e estar em efetivo exercício da função em unidade
escolar pública municipal ou estadual da educação básica (educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio), prioritariamente com baixo Índice de
Desenvolvimento da Educação - IDEB;
- Ter disponibilidade para dedicar-se ao curso;
- Estar disposto a compartilhar o curso com o coletivo da escola;
- Estar disposto a construir, com a comunidade escolar e local, o projeto políticopedagógico do estabelecimento de ensino onde atua.
Tendo por base esses requisitos mínimos, a UFSCar realizará processo seletivo para
ingresso no curso.
Período de inscrição: 03/03/14 a 23/03/14
Ficha de inscrição:
Para acessar a ficha de inscrição, utilize o seguinte endereço:
https://docs.google.com/forms/d/15YTQV8lhPAd8buISdUVSyY6gxhE1ys_DuyTUxkw
HJ6o/viewform?edit_requested=true
Contato UFSCar
Clarissa Bengtson ou Juliana Barcelli – escoladegestores.secretaria@gmail.com

