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PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM GESTÃO, SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
  

SÍNTESE DO PROJETO PEDAGÓGICO 
 

APRESENTAÇÃO 
 
 A Pós-Graduação em GESTÃO, SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL é autorizada 
pelo MEC, possui atividades interativas e aulas práticas. O curso objetiva formar especialistas para atuar na 
administração, coordenação pedagógica, supervisão, orientação educacional, e como secretário escolar. 

 
JUSTIFICATIVA DO PROGRAMA 
 
 A educação possui um tríplice objetivo: desenvolver plenamente o aluno, prepará-lo para o exercício 
da cidadania, e qualificá-lo para o mercado de trabalho. A Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação e as normas do Conselho Nacional de Educação ressaltam que a educação é um direito público 
subjetivo do indivíduo e ao mesmo tempo é um dos principais direitos sociais. A escola complementa a ação 
de outros setores da sociedade, e os profissionais de educação devem possuir formação qualificada e 
multidisciplinar, especialmente aqueles que desejam trabalhar na área gerencial da instituição escolar. 

O Trio Gestor Integrado (diretor, coordenador pedagógico e supervisor de ensino) em um significado 
amplo, deve possuir atribuições e assumir compromissos que extrapolem os aspectos da estrutura 
organizacional escolar, anteriormente pautada no simples comando centrado no papel do diretor e do 
controle de instrumentos burocráticos dos aspectos legais da escola. Nesse cenário, o presente curso de 
especialização ao proporcionar oportunidades de desenvolvimento profissional, oferece, também, um salto 
de qualidade aos estabelecimentos de ensino, que passam a contam com quadros técnicos capacitados, para 
obter qualidade e integração nas atividades escolares, com a necessária competência gerencial para 
administrar os diversos fatores organizacionais envolvidos, a exemplo dos recursos humanos, marketing, 
finanças, custos, estratégias, sistemas de informação, qualidade, infraestrutura, novas tecnologias, etc. 

O mercado de trabalho é cada vez mais competitivo, carece de profissionais qualificados e exige do 
profissional formado o domínio das atividades a ele destinadas, além de conhecimentos multiprofissionais e 
multidisciplinares já no momento da contratação. Estudos demonstram que a falta de experiência do 
graduado para trabalhar na área pretendida, pode ser superada através da realização de um curso de 
especialização que tenha metodologia aplicada e atividades prático-profissionais supervisionadas. 

 
OBJETIVOS E MERCADO DE TRABALHO 
 

O curso objetiva qualificar o educando para atuação na docência do ensino superior. O pós-
graduando também estará apto a realizar pesquisas e implantar projetos na área educacional ou congênere, 
em todos os níveis, seja na esfera pública ou privada. 

Prover capacitação transdisciplinar para gestão e coordenação de práticas pedagógicas e 
organizacionais que ocorrem no espaço institucional, resgatando articulação no aspecto múltiplo e uno de 
uma Administração e Supervisão escolares, voltadas para criação de uma escola reflexiva; bem como a 
realização de estudos e pesquisas que se preocupem com os avanços pedagógicos contemporâneos. 

Preparar o especialista para a prática de uma gestão participativa, com ações favoráveis à rotina de 
trabalho da instituição, administrando, de forma proativa, os recursos materiais e humanos através dos 
setores que compõem a estrutura organizacional, favorecendo a melhoria da qualidade educativa. 
 
SOBRE O PROGRAMA 
 
 A Pós-graduação Lato Sensu em Gestão, Supervisão e Orientação Educacional possui duração de 12 
(meses) meses, com direito a prorrogação por 03 (três) meses para elaboração do TCC, a critério do aluno.  



As aulas ocorrem quinzenalmente aos sábados, das 08h às 17h. O curso é credenciado no MEC, com 
fundamento nas Resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE), e possui carga horária de 460 horas-
aula. Para ser diplomado o aluno deverá ser aprovado em todas as etapas do programa. 

 
AVALIAÇÃO E ATIVIDADES 
 
 A metodologia do programa consiste em aulas expositivas, a participação em seminários temáticos e 
pesquisa em laboratórios. Cada disciplina ou módulo terá uma avaliação a ser realizada individualmente ou 
em grupo. Os alunos do Curso realizarão pesquisas e trabalhos de campo, e, também cumprirão 100 (cem) 
horas de estágio nas atividades privativas de profissionais da educação que possuem nível superior ou função 
de chefia, no campus da Faculdade FEUDUC, e estudos de campo em instituições públicas, em organizações 
não-governamentais, e em outras estruturas da esfera educacional, cultural, administrativa e de pesquisa. 

 
MATRIZ CURRICULAR  
 

1. Administração Educacional e suas dimensões  
3. Coordenação Pedagógica e Novas tecnologias  
4. Orientação Educacional: fundamentos e contemporaneidade 
6. Supervisão Escolar e Legislação Educacional 
7. Didática do Ensino Superior 
2. Administração Educacional e práticas pedagógicas 
5. Orientação Educacional e práticas escolares 
8. Supervisão Escolar e Práticas Educativas 
9. Seminário e Prática de Pesquisa  
11. Ciências Humanas 
12. Educação em Direitos Humanos 
 
LINHAS DE PESQUISA 
 
 Para fins de elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), o aluno submeterá o seu Plano de 
Pesquisa a uma das seguintes linhas: 1) Administração Escolar e Políticas Públicas, 2) Problemas de 

aprendizagem e o profissional de educação, 3) Métodos Pedagógicos e Novas Tecnologias, 4) 

Conhecimento Escolar, Linguagens e Currículo, 5) Dimensões Transversais e Processos Educativos. 

 
CORPO DOCENTE 
 
- Profa. Claudia Marques - Doutora em Políticas Públicas. Mestra em Geografia Humana. 
- Prof. Edson Sendin - Doutor em Filosofia. Mestre em Filosofia. Graduado em Letras. 

- Prof. Fabiano Pessanha - Especialista em Administração Escolar. Coordenador Pedagógico.  
- Profa. Fabrícia Lopes Pinheiro - Mestra em Educação. Orientadora Educacional. Pedagoga. 
- Profa. Luiz Éder Valani - Especialista em Ciências Sociais. Pedagogo. 
- Profa. Luciana Cubiça - Mestranda em Educação e Cultura. Especialista em Gestão Escolar. Historiadora. 

- Prof. Marcelo Aranda Stortti - Doutor em Educação. Mestre em Educação. Biólogo. 
- Prof. Marcus Vinícius Carvalho - Doutorando em Políticas Públicas. Mestre em Filosofia. 
- Profa. Nefertiti Galvão - Mestra em Psicologia. Especialista em Psicopedagogia. Graduada em Artes. 
- Prof. Obertal Xavier Ribeiro - Doutorando em Teologia. Mestre em Letras e Ciências Humanas. 
- Prof. Ricardo Fonseca - Especialista em Gestão Escolar. Filósofo. Historiador. 

 
COORDENADOR DO PROGRAMA 
 

Prof. TRAJANO DE OLIVEIRA - Mestre em Psicologia. Especialista em Gestão Escolar. Advogado. 
E-mail: trajano.advrj@gmail.com 


