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Dados Gerais da Turma
Turma: 4105060 - GESTÃO EDUCACIONAL - Turma: 01 (2019.1)
Docente(s): 2332796 - SILVÂNIA LÚCIA DE ARAÚJO SILVA
Carga Horária: 60h
Créditos: 4
Horário: 2T34 4T12

Programa do Componente Curricular

Ementa:

Modelos organizacionais de escola e formas de gestão. Gestão educacional e desafios do
cotidiano escolar. A gestão democrática da unidade escolar: o processo administrativo e sua
dimensão político-pedagógica. Autonomia das escolas. Educação, gestão democrática e
participação popular. Cidadania na escola. Organização e funcionamento dos Conselhos.

Objetivos:

- Analisar modelos organizacionais de escola e formas de gestão; - Conceituar o significado
da Gestão Educacional na atualidade, compreendendo os desafios do cotidiano escolar; -
Analisar a gestão democrática das unidades escolares visitadas, seu o processo
administrativo e sua dimensão político-pedagógica; - Compreender o conceito de autonomia
das escolas; - Caracterizar os conceitos de educação, gestão democrática, participação
popular e cidadania numa perspectiva dialógica; - Refletir sobre a organização e
funcionamento dos Conselhos.

Conteúdo:

- Modelos organizacionais de escola e formas de gestão. - Gestão educacional e desafios do
cotidiano escolar. - A gestão democrática da unidade escolar: o processo administrativo e sua
dimensão político pedagógica. - Autonomia das escolas. Educação, gestão democrática e
participação popular. - Cidadania na escola. - Organização e funcionamento dos Conselhos. "

Habilidades e
Competências:

- Permitir ao graduando refletir sobre seu projeto profissional em uníssono como o projeto
proposto pela disciplina; - Criar condições para que o graduando adquira as informações
necessárias sobre modelos organizacionais de escola e formas de gestão a fim de organizar
estratégias que o conduzam à reflexão sobre a temática; - Mostrar caminhos de como se
podem dominar temas com autonomia, motivando o processo de emancipação do graduando,
fundamentado em saber crítico, criativo, atualizado e competente” e a capacidade de motivar
atitudes emancipatórias (DEMO, 1999); - Refletir sobre a gestão educacional no Brasil, sob o
respaldo das leis que a fundamentam e a realidade encontrada em nossas escolas,
desenvolvendo uma atitude crítica entre teoria e prática.

Metodologia de Ensino e Avaliação

Metodologia:

Aula expositiva e dialogada sobre a temática proposta, pautada em leitura de textos
recomendados. Realização de visitas a escolas para observação e entrevistas in loco. Análise
de dados levantados em escolas da região de Bananeiras, Solânea e circunvizinhança com
vistas à participação no IV Encontro Unificado de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPB.
Realização de seminários temáticos sobre os Conselhos Escolares.

Procedimentos
de Avaliação
da
Aprendizagem:

- Observação da participação do graduando nas atividades de leitura e análise crítica dos
textos estudados, bem como nas apresentações de seminário, visitas in loco a escolas
públicas, na elaboração de relatórios e aplicação de entrevistas; - Produção de textos
individuais e coletivos que reflitam a criticidade e criatividade do graduando; - Aplicação de
prova escrita sobre temas discutidos em sala de aula.

Horário de
atendimento: Quarta-feira, das 07h00min às 09hmin.

Cronograma de Aulas
Início Fim Descrição

04/02/2019 04/02/2019 Apresentação da disciplina, do conteúdo programático e do cronograma de
atividades.

26/06/2019 26/06/2019 Apresentação da ementa da disciplina através do Plano de Curso.

01/07/2019 03/07/2019 Ciclo de Palestras. Aula inaugural. Temática: “Tendências da política e da gestão
educacional: impactos na organização da escola pública".

08/07/2019 10/07/2019 Introdução da Unidade I: Aspectos históricos e filosóficos da Gestão: o quê, para
quê e para quem. Apresentação em slides e discussão do texto.

15/07/2019 17/07/2019 Apresentação da temática: Educação no Modo de Produção Capitalista: as
influências sofridas pelo sistema.

Avaliações

https://sigaa.ufpb.br/sigaa/graduacao/


Dados Gerais da Turma
Data Hora Descrição
31/07/2019 13h00min Atividade de Avaliação.
05/08/2019 15h00min Atividade de Avaliação: Apresentação dos Relatórios de Observação.
09/10/2019 13h00min Atividade de Avaliação: Seminários.
16/10/2019 13h00min Reposição
21/10/2019 15h00min Exame Final
16/10/2019 Reposição
21/10/2019 Exame Final

Referências Básicas
Tipo de
material Descrição

Livro LIBÂNEO, José Carlos. OLIVEIRA, João Ferreira. TOSCHI, Mirza Seabra (orgs).. Educação
escolar: políticas, estrutura e organização. . Cortez. 2003

Livro FORTUNATI, José. Gestão da educação pública: caminhos e desafios. . Artmed Editora. 2007
Livro CUNHA, Luiz Antônio. Educação, Estado e democracia no Brasil. . Ed. Cortez. 2005

Livro BURBULES, Nicholas. TORRES, Carlos Alberto (Orgs). Estado, Globalização e políticas
educacionais. . Artmed Editora. 2004

Referências Complementares
Tipo de material Descrição
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