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Coordenação administrativo-financeira (secretaria): Núcleo de Educação a Distância da UNIFEI - NEaD. 

Período de realização: 18 meses 

Período de integralização: 36 meses 

Carga horária: 490 horas 

Tipo: Especialização - Lato Sensu 

Modalidade: Educação a distância 

Número de vagas: 30 por polo  

Polos de apoio presencial do sistema UAB: Araras/SP, Cambuí/MG, Santos/SP, São José dos Campos/SP e 
Tiradentes/MG. 
 
Clientela alvo: Professores do ensino infantil, fundamental e médio e outros profissionais de áreas afins. 

    
Perfil do egresso: A especialização em Gestão Educacional visa formar o profissional especialista educacional 
capaz de assumir atitudes de exercer a função de forma crítica, criativa, prezando os valores éticos e 
democráticos necessários ao gerenciamento de ambientes educacionais. 
 
Seleção: a seleção será feita conforme edital do processo seletivo específico. 

 
Pré-Requisitos 

 
 Comprovar a conclusão de curso de graduação reconhecido pelo MEC; 
 Demonstrar conhecimentos básicos de informática para edição de textos e elaboração de apresentações; 
 Ter fluência como usuário frequente da internet par a realização de buscas, interação e comunicação on-

line; 
 Possuir e-mail pessoal e destreza para receber e enviar mensagens desde o momento da inscrição no 

processo seletivo;  
 Ter disponibilidade de tempo para acesso diário, em média dez horas de disponibilidade semanal de 

modo a interagir e realizar atividades propostas.   
 
 
 
 



Observações 
 

 A educação a distância exige do aluno capacidade de autonomia e responsabilidade para 
organização de seu tempo de estudo a fim de corresponder às exigências de trabalhos e atividades 
requeridos por cada disciplina do curso; 

 Por se constituir na modalidade EaD importante atentar para o cuidado e respeito na forma de 
interação e comunicação com colegas, professores e tutores; 

 O aluno deve entender que ele é parceiro e co-participante da própria gestão do curso. Portanto 
cabe também ao aluno conhecer aspectos referentes ao regulamento do curso; 

 Recomenda-se que o aluno evite realizar mais de um curso na modalidade EaD a fim de garantir 
qualidade à sua formação e dedicação requerida para especialização; 

 É importante atentar para as datas de encontros presenciais que são obrigatórios (ver calendário 
do curso). 

 

Dos objetivos, competências, habilidades  

 

Objetivos gerais 
 

 Propiciar o contato com as últimas produções teórico-práticas que possam otimizar a gestão 
educacional; 

 Desenvolver uma formação em gestão educacional como ação de intervenção social. 
 

Objetivos específicos:  

 

 Promover trocas de experiências e a criação de novas possibilidades de gestão em ambientes 
educacionais; 

 Desenvolver competências e habilidades necessárias à gestão educacional por meio de atividades 
teórico-práticas. 

 
Competências: 

 Atuação pró-ativa em seu ambiente de trabalho; 
 Visão integrada das relações no trabalho em diferentes tipos de organizações educacionais; 
 Domínio de métodos e técnicas em gestão educacional; 
 Elaboração de projetos de gestão educacional que possam ser aplicado em diferentes ambientes 

educacionais. 
 

Habilidades: 
 

 Tomar decisões coerentes com as necessidades da equipe de trabalho; 
 Estabelecer clima adequado de trabalho para realização dos projetos educacionais; 
 Aplicar métodos e técnicas gerenciais no exercício da função; 
 Identificar oportunidades e fraquezas para o exercício de elaboração de projetos concernentes à 

gestão educacional. 
 

Estrutura do Curso 
        



O curso de Especialização em Gestão Educacional terá duração de 18 meses. O curso terá uma carga horária 
total de 490 horas.  

 

O Núcleo Comum (1 e 2) tem o objetivo de proporcionar o embasamento teórico para o estudo das disciplinas 
que serão oferecidas no módulo específico, bem como oferecer um conjunto de conceitos abrangendo aspectos 
atuais no contexto do mundo do trabalho - (225 horas). 

 

O Núcleo específico de Gestão Educacional objetiva proporcionar aporte teórico que contribua na construção 
de ambientes mais saudáveis na organização, por meio de técnicas e instrumentos adequados para o 
gerenciamento de unidades escolares – (150 horas). 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso de no qual os alunos desenvolverão seus trabalhos sob a orientação de 
professores do curso (115 horas). 

 

A estrutura curricular deste programa compreende as seguintes disciplinas, a saber: 

 

 

 

Código Núcleo comum - 1 CH
GE01 Tendências Contemporâneas de Gestão Organizacional  25 
GE02 Gestão de Conhecimentos e Sistemas de Informação  25 
GE03 Aprendizagem Organizacional e Processos Criativos 25 
GE04 Cultura e Identidade Organizacional 25 
GE05 Fundamentos de Empreendedorismo 25 

Núcleo comum - 2
GE06 Ética e Responsabilidade Social nas Organizações 25 
GE07 Metodologia em Pesquisa Científica 25 
GE08 Introdução à Economia 25 
GE09 Fundamentos Antropológicos da Cultura Brasileira 25 

 Total 225
 Núcleo específico: Gestão Educacional CH

GE10 Trabalho e Educação 30 
GE11 Política Educacional 30 
GE12 Ambientes de Aprendizagem e Processos Didáticos 30 
GE13 Gestão do Planejamento Educacional 30 
GE14 Legislação Educacional e Avaliação Institucional 30 

Total 150
TCCGE Trabalho de Conclusão de Curso 115

Total geral 490


