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Informação Detalhamento 
1. Nome do Curso e 
Área do Conhecimento 

 

Curso de Especialização em Gestão Educacional - PROGESTÃO 

Oferta: presencial. 

Área do conhecimento e sub áreas: Educação e Administração Educacional. 
2. Justificativa 
 

O curso de Pós-graduação Lato Sensu em Gestão Educacional vem contribuir para a formação continuada de gestores escolares, 

proporcionando a construção de conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades, competências e atitudes que lhes permitam aplicar no 

âmbito educacional uma gestão democrática participativa, pautada pela responsabilidade social da escola, e que seja canal para a 

convivência e participação da comunidade escolar na construção coletiva dos documentos organizacionais. 

Ciente de que a atuação do gestor escolar é fundamental para o aprimoramento constante da qualidade dos processos de ensino e 

aprendizagem, a Universidade Católica de Brasília propõe a complementação do curso de Capacitação a Distância para Gestores 

Escolares/Progestão no intuito de contribuir para a transformação da realidade das escolas, subsidiada por processos de avaliação 

institucional consistentes, e pela atuação crítica, reflexiva e criativa do gestor. 

O diferencial do curso se concentra em seu potencial para formar  lideranças, escolas comprometidas com a construção de um projeto de 

gestão democrática, focada nos estudantes, no desenvolvimento integral da pessoa e na formação para a cidadania, em sintonia com as 

exigências e complexidades da sociedade do conhecimento.  

3. Histórico da 
Instituição 

 

A fundação da União Brasiliense de Educação e Cultura - UBEC se deu no dia 12 de agosto de 1972, como uma sociedade civil de 

direito privado e objetivos educacionais, assistenciais, filantrópicos e sem fins lucrativos. Instituída a UBEC, iniciou-se o processo de criar a 

primeira unidade, a Faculdade Católica de Ciências Humanas - FCCH. 

Os jornais realçavam a importância de Taguatinga quanto ao desenvolvimento e crescimento populacional, e a dificuldade que os jovens 

 



possuíam para cursarem o ensino superior em razão da distância do Plano Piloto, onde se encontrava a Universidade de Brasília - UNB e 

outras Faculdades Particulares: a AEUDF, o CEUB e a UPIS. Sediada no Plano Piloto de Brasília, a nova Faculdade teve início, em 12 de 

março de 1974, com os cursos de Economia, Administração de Empresas e o curso de Pedagogia (habilitações em Magistério do 2º grau, 

em Administração Escolar do 1º e 2º grau e Orientação Educacional 1º e 2º grau), ministrado na Cidade Satélite de Taguatinga por razões de 

espaço físico. 

A Metodologia de Ensino da Faculdade foi definida a partir do Curso de Introdução aos Estudos Universitários – IEU. Havia uma 

exigência de que a organização de conteúdos e as aulas fossem feitas por trabalho em equipes de professores, para cada disciplina, no 

início dos semestres. Todas as equipes de professores atuavam de acordo com as propostas metodológicas, definidas para a FCCH, e 

reforçados por um trabalho de formação dirigido aos professores, instituindo-se dessa forma o Curso de Formação de Professor 

Universitário. Estas discussões deram início a oferta do curso de especialização Lato Sensu em Metodologia do Ensino Superior, aprovado 

em ata na data de 13 de novembro de 1984. Assim, iniciava-se uma nova área de atuação e formação. 

Em 12 de março de 1985, o Campus I da Católica de Brasília, foi inaugurado, em Taguatinga, com um primeiro prédio. A expansão das 

FICB era inquestionável, confirmando as possibilidades de trabalhos cujos objetivos, diretrizes de ação, e metas a serem alcançadas 

visavam à elaboração do Projeto para o reconhecimento das FICB em Universidade Católica de Brasília. 

A partir de 1988/89, a Direção Geral das FICB, com uma administração dinâmica, renovando atitudes, acelerou as condições para o 

futuro reconhecimento em Universidade. Um dos principais objetivos dessa Direção foi exatamente o desenrolar do processo para o 

reconhecimento, junto ao Conselho Federal de Educação. Os 17 cursos oferecidos estavam reunidos na Faculdade de Educação, Faculdade 

de Tecnologia, Faculdade de Ciências Sociais, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, mais os cursos de especialização e mestrado da 

Pós-Graduação. 

O Ministro de Estado da Educação e do Desporto assinou a Portaria de Reconhecimento das FICB como Universidade Católica de 

Brasília - UCB, em 28 de dezembro de 1994, com sede na Cidade de Taguatinga (DF). No dia 23 de março de 1995 ela foi oficialmente 

instalada em seu Campus I. 

Durante todo este período a UCB vem exercendo o papel de catalisadora e divulgadora de conhecimento, em diversos níveis e áreas do 

saber. Sua função na Pós-Graduação vem se aprofundando, tanto por meio do programa de Lato Sensu, como pelo de Stricto Sensu e pelas 



pesquisas desenvolvidas. Os trabalhos contam com diversas parcerias de órgãos públicos e privados. 

O Projeto Pedagógico da UCB não perde de vista as contradições dos sistemas políticos e econômicos da atualidade e luta com as 

próprias dificuldades internas, na ânsia de vencer as crises e sustentar seu espaço físico e de produção científica e cultural, e de intervir 

socialmente no quadro da realidade nacional e regional do Brasil. 

Os méritos de qualidade foram reconhecidos pelo Ministério da Educação - MEC, com nota máxima em sua última avaliação, reafirmando 

a UCB como Centro de Excelência em Ensino, Pesquisa e Extensão.  O curso de Pedagogia conta com uma pós-graduação de referência 

contando com cursos em nível de especialização, mestrado e doutorado. 

MISSÃO 

Atuar solidária e efetivamente para o desenvolvimento integral da pessoa humana e da sociedade por meio da geração e comunhão do 

saber, comprometida com a qualidade e os valores éticos e cristãos, na busca da verdade. 

VISÃO DE FUTURO 

Ser reconhecida nacionalmente 

⇒ Pela qualidade de seu ensino, 

⇒ Pela relevância de sua pesquisa e 

⇒ Pela efetividade de sua extensão, 

⇒ Formando cidadãos de acordo com os princípios humanísticos e cristãos. 

4. Objetivos 
 

O curso de especialização em Gestão Educacional tem como objetivo principal formar profissionais da educação para que sejam capazes 

de lidar com as complexas dimensões da realidade escolar e de construir na escola, um ambiente de trabalho cooperativo e comprometido 

com a qualidade dos processos de ensino e aprendizagem de todas as crianças e jovens que constituem o universo escolar. 

Dentre os objetivos específicos do curso, destacam-se: capacitar o profissional da educação para gerir processos na instituição de 

ensino; organizar e administrar os procedimentos que favoreçam a aprendizagem; promover as relações interpessoais; interpretar e aplicar 

os aspectos legais relacionados à escola, aos estudantes, às famílias, aos professores e aos funcionários e realizar a gestão financeira e 

patrimonial, em uma perspectiva de gestão participativa e democrática, que valorize a convivência, a participação e a responsabilidade social 

da escola. 



5. Público-Alvo  
 

Graduados em qualquer área do conhecimento que atuam como gestores, docentes ou técnico-administrativos na educação que tenham 

concluído o curso de formação “Progestão”. 

6. Coordenação 
 

A coordenação do curso é de responsabilidade do Prof. André Pereira Raposo, bacharel em Administração, especialista em Docência 

Universitária e Mestre em Gestão Educacional. 

O Coordenador é responsável pela gestão acadêmica do curso, pela coordenação das ações dos professores, e pelo acompanhamento 

dos estudantes com vistas a apoiá-los em seu percurso acadêmico. Coordenador, corpo docente e discente são responsáveis pela avaliação 

permanente do curso e apresentação de propostas voltadas à melhoria e à busca de inovações.  

A Coordenação Educacional da Fundação Universa, mantém com a Direção-Geral e com a Secretaria Acadêmica da Universidade 

Católica de Brasília uma articulação muito próxima para assegurar a rápida resolução de eventuais problemas acadêmicos ou 

administrativos.  

      Em função da parceria com a Secretaria de Educação do Estado do Tocantins – SEDUC, a Coordenação Estadual do PROGESTÃO 

articulará junto à IES, a complementação dos estudos para Especialização em Gestão Educacional, propondo, acompanhando, e analisando 

o processo de construção do projeto. O acompanhamento se dará nos encontros presenciais nos pólos, avaliando qualitativa e 

quantitativamente o desempenho do curso e dos cursistas, visando assim a obtenção de informações e a organização do relatório final.  

7. Carga Horária 
 

A carga horária total do curso é de 435h, sendo 270 horas correspondentes aos módulos presenciais do Progestão e 165 horas 

correspondentes a fase de complementação de conhecimentos ofertados pela Universidade Católica de Brasília, distribuídos da seguinte 

forma: 03 (três) disciplinas de 30horas, 60 horas de orientação do trabalho de conclusão e 15 horas para atividades orientadas. 

8. Período e 
Periodicidade 

 

O curso terá a duração de 4 (quatro) meses para a fase de complementação, elaboração, orientação e conclusão de curso. O período de 

março/2011 a junho/2011 será destinado à realização dos módulos complementares ao curso de Formação – PROGESTÃO, incluindo a 

entrega do trabalho de conclusão do curso. O trabalho de conclusão constará da elaboração de um artigo científico. 

O curso será ministrado às quintas-feiras, sextas-feiras, sábados e domingos, visando favorecer também os alunos residentes em outros 

municípios.  

QUINTA-FEIRA / SEXTA-FEIRA SÁBADO DOMINGO 
7h30 – 12h30 

14h – 19h 
7h30 – 12h30 

14h – 19h 
7h30 – 12h30 

14h – 19h 



A turma deverá contar com, no mínimo, 50 alunos, podendo ter mais de uma turma funcionando simultaneamente. 

Os cursos ministrados pela Universidade Católica de Brasília - UCB, em convênios ou parcerias com outras instituições, podem ter 

normas específicas quanto ao período e à periodicidade, desde que aprovadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.  

As aulas acontecerão nas cidades de Araguaína - TO, Gurupi – TO, e Palmas – TO, em local cedido pela Secretaria da Educação do 

Tocantins, havendo demanda poderão ser criados até 2 (dois) pólos de acordo com avaliação conjunta da SEDUC – Secretaria de Educação 

do Tocantins e Fundação Universa. 

O início das atividades será acordado com a contratante. 

9. Conteúdo 
Programático 

 
 

Disciplinas dos 
semestres 

CH Ementas Bibliografia Básica 

 

Gestão Escolar e 

Responsabilidade 

Social 

60h 

Características da sociedade do conhecimento. 
Escola e responsabilidade social - acesso ao 
conhecimento, desenvolvimento integral da 
pessoa e formação para a cidadania. Relações 
entre escola e democracia. Diretrizes gerais, 
concepção e importância da gestão democrática. 
Administração de conflitos e processos de gestão 
democrática. A relação de reciprocidade entre 
escola e comunidade local. Autonomia da escola 
e mecanismos de participação e exercício da 
cidadania. Gestão colegiada - procedimentos e 
estratégias. Ações inovadoras e promoção de 
lideranças nas escolas. Relações sociais e 
situações de trabalho nas escolas. 

BRASIL.MEC.Gestão escolar e formação de gestores. In: 
Em Aberto,nº 72, vol.17.Brasilia: INEP,jun.2000; 
CASTELLS,M.A Sociedade em rede. 3 ed. São Paulo: Paz 
e Terra,1999. Coleção A era da inform,ação-economia, 
sociedade e cultura,v. 1.; DAVIS, C. & SPOSITO,Y.L Papel 
e função do erro na avaliação escolar. In: Cadernos e 
Pesquisa, nº 74, p. 71-75. São Paulo: Fundação Carlos 
Chagas,ago.1990.FORQUIN,J.C.Escola e Cultura: as 
bases sociais e epistemológicas do conhecimento 
escolar.Porto Alegre: Artes Médicas,1993. GESTÃO EM 
REDE. Todos os números. Brasília: Consed. 

Documentos 

organizacionais, 

ensino e 

aprendizagem 

60h 

Escola, autonomia e projeto pedagógico na LDB 
– Lei 9.394/96. Princípios orientadores do projeto 
pedagógico. Dimensões do projeto pedagógico - 
pedagógica, administrativa, financeira e jurídica. 
Metodologias de construção do projeto 
pedagógico. A articulação entre teoria e prática 
na construção do projeto pedagógico. O papel do 
gestor na condução do trabalho pedagógico da 
escola. Desenvolvimento e aprendizagem. 

DAVIS,C.& OLIVEIRA, Z.R. Psicologia na Educação. São 
Paulo: Cortez,1987. HERNANDÉZ, F. Transgressão e 
Mudança na Educação: os projetos de trabalho. Porto 
Alegre: Artes Médicas,1998.HOFFMANN,  J.M.L. 
Avaliação,Mito e Desafio: uma perspectiva construtivista. 
Porto Alegre: Mediação,1997.PERRENOUD,P.Avaliação: 
da excelência à regulação das aprendizagens- entre 
duas lógicas.Porto Alegre: Artes Médicas 
Sul,1999.PIAGET, J. O Nascimento da Inteligência na 



Concepções de ensino e de aprendizagem. 
Princípios da aprendizagem. Currículo e 
interdisciplinaridade. Organização dos espaços e 
das situações de aprendizagem. Interação 
professor-aluno, aluno-aluno e professor-
professor. Avaliação como instrumento de 
gestão. Avaliação e legislação. 

Criança. Rio de Janeiro: Zahar,1980.VYGOTSK, L.S. A 
Formação Social da Mente: desenvolvimento dos 
processos psicológicos superiores. São Paulo: Martins 
Fontes,1984. 

Gestão de 

Pessoas: 

convivência e 

participação 

60h 

Princípios norteadores do trabalho do gestor com 
vistas à convivência democrática e participação 
da comunidade. Estratégias de mobilização para 
a transformação da realidade escolar. O papel do 
gestor na gestão das parcerias. O gestor como 
coordenador das ações da comunidade escolar e 
agente de negociação. Servidores da educação – 
perfil, processo de seleção, atribuições, direitos, 
deveres e proibições. Responsabilidades, 
penalidades e processo administrativo. 
Legislação aplicada aos servidores da educação. 
Avaliação de desempenho na escola. A LDB e a 
formação dos profissionais da educação. Escola 
como espaço de formação continuada e 
interação. Competências e habilidades do gestor 
no desenvolvimento do trabalho coletivo. 

FERREIRA,N.S.C. (Org). Gestão democrática da 
Educação: atuais tendências, novos desafios. 2.ed. São 
Paulo: Cortez,2000. LUCK,H. et al. A Escola 
Participativa: o trabalho do gestor escolar. 4.ed.rio de 
janeiro: DP&A,2000.p.62.PARO, V.H. Gestão 
Democrática da Escola Pública. São Paulo: 
Àtica,1997.VEIGA,I.P.(Org.). Projeto Político-Pedagógico 
da escola: uma construção possível. 
Campinas:Papirus,1997. 

Gestão Financeira 

e Patrimonial 
60h 

O lugar da escola no sistema de administração 
pública da educação. Etapas fundamentais da 
gestão financeira. Relação entre gestão financeira 
e projeto pedagógico. As fontes de financiamento 
da educação. Planos de aplicação dos recursos 
financeiros. Acompanhamento e supervisão de 
cronogramas de desembolso. Elaboração de 
relatórios e quadro demonstrativo de despesas 
orçadas e realizadas. Instrumentos utilizados pelo 
poder público para verificar a aplicação dos 
recursos financeiros. Definição de mecanismo de 
prestação de contas à comunidade escolar. 
Recursos financeiros oriundos de fontes 

DOURADO,L.F. ( Org .). Financiamento da educação 
básica. Campinas: Autores Associados; Goiânia: editora 
da UFG,1999, Col. Polêmicas do Nosso Tempo, v.69. 
INEP ( Instituto nacional de estudos e Pesquisas 
educacionais) . Avaliação de descentralização de 
recursos do FNDE e da Merenda Escolar: Síntese dos 
resultados. Brasília; Inep,1998.LUCK,H.A aplicação do 
planejamento estratégico na escola. Gestão em Rede, 
n.19,abr.2000 

 



internacionais, de organizações não-
governamentais e de parcerias com empresas. 
Formas de captação de recursos e cuidados 
necessários. Definição de patrimônio escolar. 
Patrimônio público e patrimônio privado. 
Patrimônio escolar e comunidade. Gestão do 
material e do patrimônio e gestão pedagógica. 
Gestão de patrimônio e autonomia escolar. Infra-
estrutura, equipamentos e mobiliário escolar. 
Compartilhamento de patrimônios entre escolas. 
Plano preventivo de manutenção, conservação e 
segurança do patrimônio escolar. Aspectos legais 
da aquisição de bens e contratação de serviços 
pela escola. Princípios, tipos, modalidades e 
prazos de licitação. 

Avaliação 

Institucional 
60h 

Definição de avaliação institucional. Diferenças e 
semelhanças entre avaliação institucional e 
avaliação educacional. Princípios norteadores, 
finalidades e modalidades da avaliação 
institucional. Sujeitos da avaliação institucional.  
Etapas de operacionalização da avaliação 
institucional. Participação da comunidade escolar 
no processo de avaliação institucional. 
Concepção, elaboração e aplicação dos 
instrumentos de coleta de dados. Análise 
quantitativa e qualitativa dos dados coletados. 
Sistematização dos resultados da avaliação e 
elaboração de relatórios. A avaliação institucional 
como processo de aprendizagem organizacional. 
 

BALZAN,N.C.& SOBRINHO, J.D.Avaliação Institucional: 
teoria e experiências. São Paulo: Cortez,1995.BELLONI et 
al. Avaliação institucional na Universidade de 
Brasília.In:.CASTRO,M.H.M. Avaliação institucional para a 
autogestão: uma proposta. In Ensaio: Avaliação de 
Políticas Educacionais. Rio de Janeiro,v.4,n.9,out/dez 
1996,p.157-171.LUCKSI,C.C. Avaliação da Aprendizagem 
Escolar. São Paulo; Cortez,1995. 

Comportamento, 

Cultura e Poder na 

Gestão Escolar 

30h 

Conceitos de cultura. As relações recíprocas 
entre a cultura da sociedade global e a escola. 
Formas de construção da cultura escolar. 
Liderança e Comportamento Organizacional. As 
relações interpessoais no ambiente de trabalho. 
Estilos de liderança. Criatividade Gerencial - o 

CUNHA, L.A. Educação, estado e democracia no Brasil. 
São Paulo: Brasilia,Niterói: Cortez, Flacso, 
Eduff,1991.FREIRE, P. Pedagogia da indignação: cartas 
pedagógicas e outros escritos. São Paulo: 
unesp,2000.MELLO, G.N.Cidadania e competitividade: 
desafios educacionais do terceiro milênio. São Paulo: 



papel decisivo da criatividade no ambiente das 
organizações.  Relações entre criatividade e 
inovação. Bases psicológicas da criatividade. 
Princípios básicos sobre criatividade. O ambiente 
de trabalho e a criatividade. Os componentes do 
pensamento criativo. Técnicas de produção de 
idéias e de resolução criativa de problemas. 
Aprendizagem organizacional. Política de 
Educação Inclusiva. Aprender a conviver e 
aprender a ser. Gestão do conhecimento e poder 
nas organizações. 

Cortez 

Gestão 

Democrática 

Aplicada no 

Cotidiano Escolar 

30h 

Atitudes e comportamentos necessários para a 
sobrevivência neste milênio. Teoria da Gestão. 
Gestão empreendedora. Bases teórico-
conceituais e ferramentas gerenciais para o 
empreendimento de processos de mudança 
planejada nas organizações educacionais. 
Elaboração de plano de gestão. Definição de 
Entidades Educacionais, Beneficentes de 
Assistência Social, sem Fins Lucrativos. 
Processo Pedagógico e Sistema de Avaliação 
Institucional. Complexo de normas que 
disciplinam a constituição e a competência dos 
órgãos do Estado, o exercício dos direitos e 
poderes políticos dos cidadãos e a estes 
concedem o gozo dos serviços públicos e dos 
bens do domínio público. Lei 8.112/90; Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

LIBANEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; 
TOSCHI, Mirza Seabra. Educação escolar: políticas, 
estrutura e organização. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2007 . 
LIBANEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: 
teoria e prática. Cuiabá: Alternativa, 2007.  NEY, Antonio. 
Política educacional – organização e estrutura da 
educação brasileira. Rio de Janeiro: Wak, 2008. VEIGA, I. 
V. P. (org). Projeto Político pedagógico: uma construção 
possível. 13 ed. São Paulo: Papírus, 2001  
LUCK, Heloisa. A escola participativa: o trabalho do gestor 
escolar. 4.ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2001.  MARTINS, 
José do Prado. Gestão Educacional � uma abordagem 
crítica do processo administrativo em educação. Rio de 
Janeiro: Wak, 2007. PREEDY, Margaret (et al). Gestão em 
Educação – Estratégia, Qualidade e Recursos. Porto 
Alegre: Artmed, 2006. LUCE, Maria Beatriz; MEDEIROS, 
Isabel Letícia P. de (Orgs.). Gestão Escolar 
Democrática: concepções e 
vivências. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2006. 
LIBÂNEO, José C; OLIVEIRA, João F; TOSCHI, Mirza S. 
Educação Escolar: políticas, estrutura e 
organização. 4. Ed. SP: Cortez, 2007. 
PARO, Vitor Henrique. Administração escolar: 
introdução critica. 5ª ed. São Paulo: Cortez: Autores 
Associados, 1991. 



Metodologia de 

Elaboração de 

Plano de Gestão e 

Artigo Científico 

 

 

 

 

 

 

 

Orientações para 

Elaboração do 

Trabalho de 

Conclusão de 

Curso 

30h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75h 

Metodologia Científica. Normas da ABNT. Plano 
de Gestão Educacional. Estrutura e Normas de 
Artigos Científicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientação individual dos cursistas. 

CARVALHO, A. D. de. Epistemologia das ciências da 
educação. 2. ed. Porto: Edições 
Afrontamento, 1988. 
CHRONOS, Revista da Univ. de Caxias do Sul, Caxias do 
Sul, v.26, n.1 e 2, p. 7-92, 
jan./dez.1993. 
DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio científico e educativo. 
São Paulo : Cortez: Autores 
Associados, 1990. 
FAZENDA, Ivani (Org.). Metodologia da pesquisa 
educacional . 7. ed. São Paulo: Cortez, 
2001. 
LAKATOS, E. M. & MARCONI, M. A. Metodologia 
científica. São Paulo: Atlas, 1983. 
KÖCHE, J. C. Fundamentos de metodologia científica. 20. 
ed. Petrópolis: Vozes, 2002. 
RUMMEL, F. J. Introdução aos procedimentos de pesquisa 
em educação. Porto Alegre: 
Globo, 1972. 
 
 
As orientações acontecerão a partir da realidade do 
professor na Unidade de Ensino em que esta inserido.   

 
O conteúdo programático do curso encontra-se organizado em oito módulos, além do encontro com orientações para elaboração do 

Trabalho de Conclusão de Curso. Os módulos são ministrados de forma presencial, tendo como exigência a freqüência mínima para 

aprovação, que é de 75% em cada módulo. Segue a especificação de cada um dos módulos com a carga horária e a ementa. 

MÓDULOS ESPECIALIZAÇÃO 
GESTÃO EDUCACIONAL 

MÓDULOS PROGESTÃO 

Gestão Escolar e Responsabilidade Social - 
(60h) 

Como articular a função social da escola com as 
especificidades e as demandas da comunidade? 
- (30h) 
Como desenvolver a gestão dos servidores na 
escola? - (30h) 



Documentos organizacionais, ensino e 
aprendizagem - (60h) 

Como promover a construção coletiva do projeto 
pedagógico da escola? - (30h) 
Como articular a ação pedagógica da escola 
com as políticas públicas da educação para 
melhoria do desempenho escolar? - (30h) 

Gestão de Pessoas: convivência e 
participação - (60h) 

Como promover, articular e envolver a ação das 
pessoas no processo de gestão escolar? (30h) 
Como construir e desenvolver os princípios de 
convivência democrática na escola? - (30h) 

Gestão Financeira e Patrimonial - (60h) Como gerenciar os recursos financeiros? - (30h) 
Como gerenciar o espaço físico e o patrimônio 
da escola? - (30h) 

Avaliação Institucional - (60h) Como promover o sucesso da aprendizagem do 
aluno e a sua permanência na escola? (30h) 
Como desenvolver a avaliação institucional da 
escola? - (30h) 

Comportamento, Cultura e Poder na Gestão 
Escolar -  (30h) 

 
 
 
 
 

Complementação 
 
 
 
 

Gestão Democrática Aplicada  no Cotidiano 
Escolar -  (30h) 

Metodologia de Elaboração de Plano de 
Gestão e Artigo Científico. (30h) 

Orientações para Elaboração do Trabalho de 
Conclusão de Curso - (60h) + (15h) de 
atividades orientadas 

 

10. Corpo Docente 
 

Nome Currículo 

Airton Cardoso Cançado, MSc. 

Doutorando em Administração pela Universidade Federal de Lavras (UFLA), Mestre em 
Administração pela Universidade Federal da Bahia - UFBA (2004) e graduado em 
Administração com Habilitação em Adm. de Cooperativas pela Universidade Federal de 
Viçosa - UFV (2003). Atualmente é membro do Núcleo de Economia Solidária da 
Universidade Federal do Tocantins - NESol/UFT e professor da UFT. Participa das Rede de 
Pesquisadores em Gestão Social - RGS e da Rede Universitária de Incubadoras 
Tecnológicas de Cooperativas Populares - Rede de ITCPs e do Observatório Brasileiro do 



Cooperativismo. Tem experiência na área de Administração, com ênfase em Administração 
de Cooperativas, atuando principalmente nos seguintes temas: gestão social, 
cooperativismo e economia solidária. 

http://lattes.cnpq.br/7076992579962891 
Enilda Rodrigues Bueno, DSc. Possui graduação em Pedagogia pela 

Universidade Federal de Goiás (1989) e Mestrado em Educação Brasileira pela 
Universidade Federal de Goiás (2001). Doutoranda em Educação pela UFG, na fase da 
escrita. l Atualmente é Pofessora de Ensino Superior efetiva da Universidade Estadual de 
Goiás, conselheira titular do Conselho Estadual de Educação, eleita presidenta da Câmara 
de Educação Superior do CEE/GO (biênio 2007/2009). Pesquisadora do NEPEFE - Núcleo 
de Estudos e Pesquisas em Fenomenologia. Membro do Conselho Fiscal da Fundação 
Universitária do Cerrado e Professor P-III - Secretaria de Estado da Educação, à 
disposição da Universidade Estadual de Goiás. Tem experiência na área de Educação, 
infantil, fundamental, médio, superior e lato sensu. Atuando principalmente nos seguintes 
áreas: Metodologia Científica, Didática do Ensino Superior e Prática de Ensino, 
Fenomenologia, Formação de Professores; Neoliberalismo e Educação, Educação 
Inclusiva e Diversidade. 

Jorge Dámbros, MSc. Possui graduação em Pedagogia Orientação Educacional pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (1975), graduação em Administração de Empresas pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1981) e mestrado em Educação 
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1994). Atualmente é professor 
assistente da Fundação Universidade Federral do Tocantins. Tem experiência na área de 
Gestão em Administração e Educação, com ênfase em Administração de Recursos 
Humanos, Administração Estratégica e Gestão da Qualidade, atuando principalmente nos 
seguintes temas: administração, clima organizacional, gestão estratégica, motivação e 
concepções de liderança. Gestor do Centro Tecnológico de Madeira e Móveis do 
Tocantins. Professor dos cursos de Pós-Graduação: Pontifícia Católica do RS, Instituto 
Tocantinense Antonio Carlos - ITPAC, Católica do Tocantins, Universidade Estadual do 
Tocantins - UNITINS; Instituto Tocantinense de Pós-Graduação ITOP; Universidade 
Federal do Tocantins UFT; Doutorando em Ciências Florestais na UnB. 

http://lattes.cnpq.br/3183560253052292  
Claudemir Andreaci, MSc. Possui graduação em Administração pela Faculdade de Ciências Administrativa, Contábeis 

e Econômicas de Umuarama FACEU (1992) e mestrado em Ciências Empresarias pela 
Universidade Fernando Pessoa UFP (2001), revalidado o diploma pela Universidade 
Metodista de São Paulo UMESP (2005). É atualmente professor Adjunto do curso de 



Administração da Faculdade Católica do Tocantins e professor Assistente do curso de 
Ciências Contábeis da Universidade Federal do Tocantins - UFT. Foi Professor Adjunto e 
Pró-Reitor de Extensão e Pós-Graduação da Fundação Universidade do Tocantins - 
UNITINS, Coordenador do Pólo Palmas/Tocantins da Associação Brasileira de Educação a 
Distância - ABED. Foi Diretor de Educação a Distância e Tecnologias Educacionais da 
UNITINS. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Educação a Distância e 
Tecnologia Educacionais, atuando principalmente nos seguintes temas: gestão 
universitária, projeto pedagógico, comunicação, organização financeira, gestão e controle 
de custos e gerenciamento de concursos públicos. 

http://lattes.cnpq.br/6356384374607125  
Patrícia Medina, MSc. Possuo graduação em Direito pela Fundação Universidade Federal do Tocantins concluída em 

2006 com ênfase no estudo e na pesquisa em Direitos Difusos especialmente Ambiental; 
graduação em Pedagogia com habilitação em Supervisão Escolar e docência das disciplinas 
pedagógicas do magistério realizada na Faculdade Porto Alegrense de Educação Ciências 
Humanas e Letras, concluída em 1986. Mestre em Educação com área de concentração em 
Administração de Sistemas Educacionais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul , concluído no ano de 1993 . Desde agosto de 2007 curso o doutorado em Educação pela 
Universidade Federal de Goias, linha de pesquisa Cultura e Processos Educacionais e, sob a 
orientação do prof. Dr. Adão Peixoto, desenvolvo a tese: A relação homem-natureza e a 
fenomenologia do cuidar: uma abordagem ético-pedagógica. Atualmente sou professora da 
Fundação Universidade Federal do Tocantins - UFT onde atuo como docente na Educação; faço 
pesquisa nas áreas de Gestão e Desenvolvimento das Cidades e Formação de Professores; na 
extensão, coordeno o Planejamento e a Capacitação do Centro Tecnológico de Madeira e 
Móveis do Tocantins - CTMM e atuo como voluntária na avaliação e implantação de programas 
de gestão com base na excelência e, na elaboração e gestão de projetos sociais. Na pós-
graduação me ocupo com Administração Pública especialmente planejamento, direito e 
educação ambiental. Tenho experiência, de mais de duas décadas, na gestão da educação 
profissional e superior exercendo cargos e funções diretivas. 
http://lattes.cnpq.br/2860664409387797  

André Pereira Raposo, Esp. Graduado em Administração de Empresas pelo Centro Universitário Luterano de Palmas - 
TO (2001), Especialista em Docência Universitária pela UCB (2003) e mestrado em Gestão 
Educacional - European University (2005). Tem experiência na área de Administração, com 
ênfase em Gestão Estratégica, atuando principalmente nos seguintes temas: educação, 
gestão, sustentabilidade, inovação e políticas de desenvolvimento organizacional. 
http://lattes.cnpq.br/1605085167615409  

Enilda Rodrigues Bueno, DSc. É Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Goiás (1989), Mestre em 



Educação Brasileira pela Universidade Federal de Goiás (2001). Doutora em Educação pela 
UFG(2009). É Professora de Metodologia da Pesquisa na Faculdade Católica do Tocantins 
e Profa. concursada da Universidade Federal do Tocantins-UFT. Pesquisadora do 
NEPEFE/FE/UFG. Ex- servidora pública estadual-UEG. Ex- conselheira do Conselho 
Estadual de Educação-GO (onde foi Presidente da Câmara de Educação Superior), 
Professora de Pós Graduação da Católica-TO e Universa. Experiência na área de Gestão 
Educacional, Formação de Professores, Didática do Ensino Superior e Metodologia 
Científica. 

http://lattes.cnpq.br/2353780682999726 

Noeli Maria Sturmer, DSc. 

Possui graduação em Pedagogia pela Universidade de Passo Fundo (1976); doutorado em 
Innovación e investigación educativa pela Universidade da Coruña (2004) e título de 
Doutora em Educação pela Universidade Federal do Ceará por convalidação (2009). 
Atualmente é professora convidada da Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias - ULHT - de Lisboa, Portugal; presta serviços para o CENTRO DE 
FORMAÇÃO, ESTUDOS E PESQUISA - FORUM; é consultora educacional da Fundação 
Fé e Alegria (FyA) do Brasil; é professora convidada dos cursos de pós-graduação da 
Faculdade Católica do Tocantins; consultora para LÜDKE Consultoria Educacional, 
consultora educacional da Secretaria da Educação e Cultura do Estado do Tocantins. Tem 
experiência na área de Educação, com ênfase em: FORMAÇÃO DE PROFESSORES, 
atuando principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento profissional, formação 
continuada, didática/metodologia de ensino; CONSTRUÇÃO DE PROPOSTAS 
EDUCATIVAS, tais como: Proposta Curricular do Ensino Médio do Sistema Estadual de 
Ensino do Tocantins (autoria, participação e revisão); Proposta para a Educação do Campo 
do Sistema Municipal de Ensino de Palmas, Tocantins (autoria, participação e revisão); 
Projeto Político Pedagógico (PPP nacional) da Fundação Fé e Alegria do Brasil (co-autoria); 
DOCÊNCIA em cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu; PROJETOS DE 
INVESTIGAÇÃO E DIREÇÃO CIENTÍFICA DE DISSERTAÇÕES; PALESTRAS em eventos 
acadêmicos e científicos. 
http://lattes.cnpq.br/9348525820070304 

 

11. Metodologia 
 

Aulas teóricas e práticas, visitas à campo, seminários, e modernas técnicas de multimídia, por meio de sessões presenciais.  

Módulos da Complementação: 

 

 

MÓDULO CH TEORICA CH PRÁTICA 



Atividades 
Orientadas 

Comportamento, Cultura e Poder na Gestão Escolar  30h  

Gestão Democrática Aplicada  no cotidiano escolar 30h  

Metodologia de Elaboração de Plano de Gestão e 
Elaboração de Artigo Científico 

30h  

Orientações para Elaboração do Trabalho de 
Conclusão de Curso 

60h 15h 

Total 150h 15h 
 

O planejamento ou escolha da metodologia por parte dos professores deverá ser uma combinação entre os métodos relacionados: 

• Aulas expositivas, dialogadas e práticas permitindo a interação do grupo; 

• Leituras e estudos dirigidos que subsidiarão discussões em grupos e apresentação de seminários. Ao mesmo tempo em que fornecerão 

subsídios para a aprendizagem, possibilitarão aquisição de técnicas de estudo; 

• Palestras baseadas em casos de unidades educacionais, apresentadas pelos participantes e complementação com visitas dirigidas; 

• Tarefas dirigidas com a função de retomar assuntos nos quais foram detectadas lacunas na aprendizagem; 

• Estudos de casos e simulações; 

• Dinâmicas de grupo que ao promoverem a aprendizagem também promovem a interação grupal e possibilitem a cooperação. 

As atividades serão realizadas em quatro dias seguidos, com uma carga horária de dez horas, diárias. Além destas, estão previstas 30 

horas-aula para orientação dos trabalhos finais, e 15 horas para atividades orientadas à distância. Será fomentada a construção do Trabalho 

de Conclusão de Curso no transcorrer das disciplinas, havendo momentos específicos para a sistematização das informações e produções. 

O conjunto de disciplinas do curso possibilita ao aluno o domínio dos principais assuntos e técnicas aplicadas a gestão educacional. As 

aulas deverão permitir a troca de experiências e soluções comuns às realidades das escolas em que os alunos atuam ou planejam. 

O trabalho de conclusão de curso será orientado por professores do curso, e tem como objetivo a elaboração de um artigo científico, 
construído à partir de um plano de gestão escolar. 



12. Interdisciplinaridade O Curso de Especialização está estreitamente relacionado com os componentes curriculares do tronco da área de gestão educacional 

das ciências humanas, dos cursos de graduação da área da educação da UCB, em conjunto com os professores de diversas áreas, cursistas, 

e relaciona-se também com outras áreas afins. 

Para PALMADE (1979), interdisciplinaridade é “romper as estruturas de cada uma delas (disciplinas) para alcançar uma visão unitária e 

comum do saber trabalhado em parceria”. 

Portanto, o curso dará ênfase especial ao processo de integração das várias disciplinas e campos de conhecimento previstos e 

explicitados na Matriz Curricular do curso, por meio de: 

• Trabalhar o corpo docente no sentido de manter o respeito à delimitação natural de cada disciplina, porém buscando a identificação das 

possibilidades de conexão entre as diferentes disciplinas. 

• Reuniões periódicas para socialização dos conteúdos trabalhados e análise das possibilidades de interligação encontradas. 

• Os projetos dos trabalhos práticos nas diferentes instituições de ensino, bem como a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, 

deverão buscar subsídios nos componentes curriculares e nas orientações de seus respectivos professores. 

13.  
Atividades 
Complementares 
 

Além das atividades em sala de aula, das atividades práticas, estudos de casos, seminários, os alunos/cursistas poderão participar de 

congressos, seminários, ciclos científicos, palestras regionais, nacionais e/ou internacionais. 

14.  
Tecnologia 

O curso Lato Sensu acontece de forma presencial, portanto a tecnologia empregada é a mencionada no Item 11 - Metodologia. 

15. Infra-Estrutura Física 
 

O Curso será oferecido em instalações cedidas pela Secretaria Estadual de Educação do Tocantins nas unidades onde funcionarão os 

pólos. 

16. Critério de Seleção 
 

Comum a todos os cursos Lato Sensu da Universidade Católica de Brasília: Análise Curricular, análise de carta de intenções e entrevista. 

O pré-requisito para ingresso no curso é o candidato ser graduado em Instituição reconhecida pelo MEC. 

O critério de seleção dos candidatos envolve até três etapas, a saber: análise de currículo vitae; carta memorial justificando o interesse 

no curso e entrevista individual. A entrevista possibilita também conhecer a experiência e as atividades as quais o candidato se dedica, bem 

como as expectativas de implementação teórico-práticas esperadas com o curso. 

17.  
Sistemas de Avaliação 

a) Será exigida a freqüência mínima de 75% das horas aulas em cada disciplina; 



 b) Ao final de cada disciplina deverá ser realizada uma prova e/ou trabalho tendo como nota mínima de aprovação 7,0 (sete). 

c) O trabalho final do curso será a elaboração de um artigo científico, tendo como nota mínima de aprovação 7,0 (sete). O prazo para a 

elaboração e apresentação deste trabalho de conclusão será até 31.05.2011. 

d) A avaliação dos professores, da coordenação do curso, do atendimento administrativo e das instalações físicas será feita por meio da 

aplicação de questionários que oferecem dados e informações para a geração de relatórios. 

e) Ao termino de cada encontro será encaminhado relatório a Secretaria de Educação e Cultura do estado do Tocantins – SEDUC, como 

forma de garantir a instituição parceira, pleno acompanhamento e avaliação da dinâmica da complementação. 

18. Controle de 
Freqüência 

 

Será realizada diretamente pelos professores com a supervisão da secretaria do curso. O coordenador também deverá acompanhar a 

relação de faltas dos alunos e prestar atendimento individualizado, se necessário. 

19. Trabalho de 
Conclusão 

 

Como trabalho de conclusão do curso, os estudantes elaborarão um artigo científico, com base nas orientações presentes no módulo de 

“Orientações para Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso”. O trabalho de conclusão de curso deve possibilitar a análise, síntese e 

sistematização das situações presentes no cotidiano da escola e a elaboração de propostas para atuação do gestor educacional em seu 

ambiente de trabalho, com vistas à transformação da realidade observada. Após aprovação em todos os módulos do curso, o aluno deverá 

finalizar e entregar o trabalho de conclusão de curso, que contará com a orientação de um professor-orientador.  

20. Certificação 
 

Os participantes que cumprirem as determinações legais para aprovação receberão certificado emitido pela Universidade Católica de 

Brasília, sendo titulados como Especialistas em Gestão Educacional. Os créditos cursados no PROGESTÃO – 270 horas - serão 

reconhecidos e computados para fins de emissão do certificado de especialista. Para receber o certificado de 435 horas o cursista deverá 

entregar o certificado ORIGINAL do PROGESTÃO, uma vez que as horas atestadas no respectivo certificado (270h) estarão somadas em 

um único certificado. O processo de certificação dos estudantes dos cursos de pós-graduação, atendendo ao disposto na resolução 

CNE/CES nº 1 de 2001, será realizado pela Secretaria Acadêmica da Universidade Católica de Brasília, por meio da sua Seção de 

Certificação. Referente ao estudo dos módulos concluídos na fase presencial do curso de Capacitação a Distância para Gestores Escolares - 

Progestão, foram validados pelo Conselho Estadual de Educação (CEE) por meio da Resolução nº 70, de 19 de maio de 2010.   

21. Indicadores de 
Desempenho 

 

As avaliações mesclam vários métodos e procedimentos de aspectos quantitativos e qualitativos, como provas, questionários, trabalhos, 

seminários, resumos e resenhas. 



a) Avaliação do curso mediante a aplicação de questionário de satisfação. Após cada disciplina (em anexo); 

b) Além disso, o curso será avaliado por meio dos seguintes indicadores de desempenho: 

Matrículas no curso: número de alunos na matrícula inicial; número de alunos na matrícula final; taxa de evasão. 

Desempenho dos alunos: número de alunos com desempenho Excelente (Médias 9,0 e 10,0); número de alunos com desempenho Bom 

(Médias 7,0 e 8,0); número de alunos com desempenho insuficiente (Médias inferiores a 7,0). 

Produção Científica: número de alunos com artigos aceitos, oriundos do TCC, para publicação em Revista Científica; número de alunos 

que no decorrer do curso, publicaram um ou mais artigos, resenhas ou opiniões sobre assuntos relacionados com o curso ou disciplinas 

específicas; 

Geração de mudanças: número de trabalhos práticos que tenham gerado melhoria nas organizações por meio da mudança nos processos 

internos; número de projetos adotados pelas organizações nas quais foram realizadas atividades práticas. 

22. Relatório 
Circunstanciado 

 

Curso novo formatado a fim de atender à demanda atual, previsto a abertura no segundo semestre de 2010. 

 

 


