
GESTÃO EMPREENDEDORA  

MBA Gestão Empreendedora - Educação 

O MBA Gestão Empreendedora - Educação, criado em 2010, tem como objetivo: (a) formar 
gestores empreendedores em educação, capazes de intervir de forma criativa e inovadora na 
gestão escolar, no seu papel de líder da escola, tanto pedagógico quanto administrativo; (b) 
desenvolver competências em gestão, com ênfase na atitude empreendedora e na inovação, 
materializada em um percurso curricular integrado e multidisciplinar; (c) capacitar professores 
para o planejamento de projetos de intervenção na escola utilizando as bases conceituais da 
gestão organizacional.  

O curso é oferecido na modalidade semipresencial, com carga horária de 360 horas, com 
encontros presenciais periódicos, nos quais ocorrem as aulas e as avaliações. Para as atividades 
a distância, utiliza um ambiente virtual de aprendizagem que, com recursos tecnológicos 
variados, permite ao cursista realizar os estudos e as atividades formativas propostas  com 
flexibilidade e adaptação as suas possibilidades sem prejuízo da qualidade acadêmica. 

O material didático foi especialmente construído para o curso pelos professores do 
Departamento de Empreendedorismo e Gestão. Sendo permanentemente atualizado, os seus 
conteúdos buscam associar os constructos da administração à realidade do ambiente escolar, 
com base na abordagem pedagógica significativa. Alguns pressupostos nortearam a elaboração 
dos conteúdos desenvolvidos pelos professores, dentre os quais: (a) o respeito aos contextos 
vividos pelos professores-cursistas devem promover o diálogo e a troca de experiências entre 
profissionais oriundos dos diferentes contextos em que se inserem; (b) a percepção das 
complexas relações entre a gestão da educação com o ensino de qualidade, a cultura, a 
tecnologia, a sociedade e o ambiente são condições para o adequado desenvolvimento 
institucional; (c) a melhoria da qualidade dos processos de gestão aprimora a organização da 
escola, promove o compartilhamento das boas práticas entre os docentes e fortalecem o 
compromisso com a melhoria da qualidade da educação oferecida pela escola. 

 

  
 

 
 


