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STRUTURA CURRICULAR DO PROGRAMA DE MESTRADO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

PROFISSIONAL: Formação de Gestores Educacionais 

VIGÊNCIA PARA TURMAS A PARTIR DE 2019: 

A estrutura curricular possibilita aos(às) pós-graduandos(as) conhecimentos que subsidiam 

a análise e a discussão de aportes teórico-metodológicos do campo da Gestão Educacional. 

O estudante regularmente matriculado deverá cursar 39 créditos 

Organização da Estrutura Curricular: 
 disciplinas obrigatórias (6 créditos); 
 disciplinas optativas (9 créditos); 
 atividades programadas de pesquisa e formação – APPF (4 créditos); 
 atividade complementares (10 créditos); 
 Elaboração da Trabalho Final de Curso (TFC) (10 critérios); 

 

O delineamento do percurso formativo possibilitará ao pós-graduando do PPGP-GE o 

estudo de referenciais teóricos e metodológicos, a elaboração de instrumentos de 

planejamento, registro, acompanhamento e avaliação, e a implementação de ações que 

possibilitem a reorganização e o aprimoramento das práticas de gestão educacional. Habilita 

também para o exercício da docência na Educação Superior, estimulando, ainda, a 

produção e divulgação do conhecimento. 

Desde o ingresso no Programa, os(as) mestrandos(as) têm um(a) orientador(a) 

designado(a) para o acompanhamento nas Atividades Acadêmicas. Para atender a seus 

objetivos, o PPGP-GE conta com duas Linhas de Pesquisa: 

Linha 1: Organização do trabalho pedagógico em instituições de educação 

A linha trata do planejamento e organização do trabalho pedagógico em instituições de 

educação básica e superior. Discute os processos de elaboração execução e avaliação de 

projetos pedagógicos, planos de cursos, planos de aula, estratégias didáticas e formação 

de profissionais da educação. Examina questões que se referem a aspectos relacionais, 

subjetividades e identidades de professores, alunos e gestores. 
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Linha 2: Políticas públicas e gestão escolar: planejamento e avaliação nas instituições 

de educação 

A linha discute diretrizes de políticas, programas, projetos e planos educacionais de 

diferentes esferas administrativas. Investiga meios de aprimoramento dos processos de 

elaboração, implementação e avaliação das políticas educacionais. Propõe instrumentos de 

planejamento, acompanhamento e avaliação para subsidiar a intervenção e a reorganização 

das práticas de gestão. 

  

  

  

A – DISCIPLINA OBRIGATÓRIA PARA AS DUAS LINHAS DE PESQUISA: 

(3 créditos) 

Laboratório de Pesquisa Aplicada (LPA) Disciplina Obrigatória: SIM – Créditos – 3 – 

Carga horária: 45 

  

B – DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS POR LINHAS DE PESQUISA 

(3 créditos) 

Linha 1: Organização do trabalho pedagógico em instituições de educação Gestão 

Escolar, Organização Pedagógica e Mediações no espaço escolar (GEOPM) 

Créditos – 3 – Carga horária: 45 

Linha 2: Políticas públicas e gestão escolar: planejamento e avaliação nas 

instituições de educação Políticas educacionais e organização da educação 

brasileira (PEOEB) 

Créditos – 3 – Carga horária: 45 

C – DISCILINAS OPTATIVAS 

(9 créditos) 

  

Disciplinas optativas são aquelas que serão definidas pelos e interesses do(a) pós-

graduando(a) para complementar a formação e oferecer suporte para a elaboração do 

TFC. As disciplinas foram estruturadas de forma a oferecer conhecimentos específicos 
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referentes às duas linhas de pesquisa do PPGP-GE ou temas dos projetos de pesquisa 

em desenvolvimento. O(A) pós-graduando(a) deverá escolher 3 disciplinas para 

integralizar 9 créditos. 

  

D – ATIVIDADES PROGRAMADAS DE PESQUISA E FORMAÇÃO – APPF 

(4 créditos) 

  

Participação e frequência nas reuniões do grupo de pesquisa (Seminário de Pesquisa), 

coordenadas pelo(a) Orientador(a) – um crédito por semestre. 

  

E – ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

(10 critérios) 

  

As Atividades Complementares do PPGP-GE estão previstas no Regimento do PPGP-GE 

e têm como objetivo estimular a participação em experiências diversificadas que 

contribuam para a formação dos(as) pós-graduandos(as). (clique aqui para ver o modelo) 

  

  

 


