PROGRAMA
DO CURSO
Fundamentos do Direito à Educação
O direito à educação
Desigualdade e educação
Base curricular
Conhecimento, currículo e cultura
escolar
Coordenação pedagógica
O conhecimento científico na
perspectiva do gestor da educação
Políticas e Gestão na Educação
Política educacional e a gestão
escolar
Gestão democrática da escola e os
sistemas de ensino
Financiamento da educação e a
gestão escolar
Recursos financeiros na escola
Legislação do funcionamento da
escola
Políticas e programas de educação:
PNE e PDE
Políticas e programas de educação:
PAR
Tópicos especiais em gestão
escolar
Planejamento e Práticas da Gestão
Escola
Planejamento: trabalho
pedagógico e o cotidiano escolar
Avaliação institucional
Avaliação da aprendizagem
Conselhos escolares e gestão
democrática
A qualidade da educação escolar
O projeto político-pedagógico da
escola
Liderança e Gestão de Pessoas na
Perspectiva do Espaço Escolar

GESTÃO ESCOLAR
Quer um diferencial em sua
formação?
Identifique desafios e crie
oportunidades com criatividade,
iniciativa e inovação nos aspectos
educacionais.
Empreenda!

Gestão de projetos
Relações interpessoais e liderança
Marketing e empreendedorismo no
contexto da educação escola
Resolução de conflitos na escola
Ética
Motivação e criatividade no espaço
escolar
Gestão do Conhecimento na
Sociedade Digital
O uso da tecnologia na educação:
princípios e práticas
Tecnologia da informação e
comunicação (TICs) na educação
Novas tecnologias aplicadas à
gestão educacional
Projetos Interdisciplinares
O projeto político-pedagógico e a
equipe gestora
Interdisciplinaridade e
transversalidade em projetos
Problematização e contextualização
na aprendizagem de conceitos
Aprendizagem baseada em
problemas
Tópicos Especiais
Recursos didáticos de apoio ao
professor
Importância da educação inclusiva
Saúde escolar: sexualidade na
escola
Saúde escolar: drogas e violência
Saúde escolar: transtornos de
aprendizagem
Neurociência aplicada à educação
Diversidade e múltiplas linguagens
Preconceito e bullying na escola
Educação ambiental e
responsabilidade social
*Programa do curso sujeito à alteração

Gestão da qualidade
Planejamento estratégico

Aula semanal ao vivo, às
sextas-feiras, das 19h às 23h
O conteúdo permanece gravado e pode ser
acompanhado a qualquer momento

18 meses de duração
+ Defesa do TCC

Professores da USP e
profissionais de renomada
experiência no setor privado
Certificação

O cronograma poderá ser estendido em até 3 meses
devido a feriados nacionais e recessos.

Provas online

Defesa do Trabalho
de Conclusão de Curso (TCC)
presencial em Piracicaba/SP

