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EMENTA
Abordagem histórico-político-cultural das práticas educativas. A escola como espaço sociocultural. Cultura e
cotidiano escolar: sujeitos, saberes, espaços, tempos e formas de organização. Autoridade e do poder nas relações
escolares. Relação escola comunidade. Gestão escolar na perspectiva democrática. Estudo do Projeto político
pedagógico, regimento escolar, plano diretor, planejamento participativo, órgãos colegiados. Análise da
Autoavaliação institucional. Estudos de diferentes espaços de aprendizagem.
OBJETIVOS

I – Compreender criticamente a organização da educação escolar brasileira a partir da sua história, desde a
Colônia até os dias de hoje, seus contextos sócio-políticos nacional e internacional, e as influências tecnocientíficas, culturais e econômicas nestes contextos.
II. Compreender as relações entre Gestão e Cotidiano escolar, de modo a problematizar o papel social da
educação na sociedade contemporânea.
III. Analisar a escola como organização social e espaço sociocultural interativo.
IV. Possibilitar o estudo sobre as relações de autoridade e poder na escola e suas implicações para o trabalho
pedagógico.
V. Promover a compreensão da gestão escolar em perspectiva democrática, focalizando a dimensão
participativa e colaborativa do processo educativo.
VI. Conhecer e estudar os principais documentos oficiais que orientam o trabalho escolar.
VII – Identificar os mecanismos de gestão democrática dentro e fora da escola.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – Princípios da gestão educacional no Brasil
- Notas introdutórias sobre a Gestão educacional no Brasil.
- A Gestão Educacional à luz da legislação brasileira.
- A influência dos organismos internacionais na Gestão Educacional brasileira.
- A Gestão educacional no Brasil: textos e contextos.
- Princípios da gestão democrática no Brasil.
- Gestão escolar, cultura e educação popular.
- Gestão educacional em espaços não escolares.
UNIDADE II – O contexto sócio-histórico-político-cultural-econômico da educação brasileira.
- Conceitos e fatos sobre a democracia no Brasil.
- A participação popular no processo de (re) organização da educação brasileira.
- Avanços e retrocessos do desenvolvimento da democracia no contexto educacional do Brasil.
- Influência do contexto histórico e político do Brasil na contemporaneidade.
- Questões atuais da educação: sociedade de consumo; realidade virtual; sexualidade; violência.
- Educação escolar democrática: gestão da: organização, estrutura, participação popular.

UNIDADE III – A Gestão educacional e a organização do trabalho escolar
- Funções, perfis e práticas dos gestores escolares: diretor escolar, coordenador e orientador pedagógico,
supervisor de ensino.
- Mecanismos e ações da gestão democrática no cotidiano escolar: órgãos colegiados: conselho de escola;
instituições financeiras escolares, grêmio estudantil.
- Planejamento participativo. Assembleias.
- Documentos oficiais: Projeto Político-Pedagógico. Regimento escolar.
- Avaliação do projeto educativo e a autovaliação institucional como instrumentos da gestão democrática.
- Desafios e possibilidades da gestão democrática no cotidiano escolar.
METODOLOGIA DE ENSINO
Aulas síncronas: 1 encontro virtual semanal de 3 horas (sendo 2 horas para apresentação de conteúdos e 1 hora
para desenvolvimento de discussões e atividades). Às quartas-feiras, das 19 às 22h.
Total de 12 encontros = 36 horas.
Atividades assíncronas semanais: leitura de textos, participação em fórum temático, elaboração de trabalhos.
Total= 36 horas
Carga horária total da disciplina: 72 horas.
O controle de frequência será feito através da presença nos encontros virtuais síncronos, na participação no
fórum temático e pontualidade na entrega e apresentação dos trabalhos.
As aulas síncronas serão realizadas em plataforma específica disponibilizada pelo NEAD-UFSJ (Moodle) ou
por Sistema Meet disponível na plataforma Google®.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A disciplina contará com dois instrumentos de avaliação:
- Participação em fórum temático: 50 pontos.
- Elaboração de trabalho final (produção textual): 50 pontos
Total: 100 pontos.
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