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A PÓS-GRADUAÇÃO 
UNISA

Boas-vindas!

A Universidade Santo Amaro - Unisa é uma instituição de ensino com 
nota máxima no MEC e mais de 50 anos de tradição. 

Na Pós-Graduação Lato Sensu, acreditamos que um curso deve ser 
prático e aplicado à realidade profissional. Assim, nossa metodologia 
de ensino é ativa e tem como foco as reais necessidades do mercado 
de trabalho e as demandas da sociedade atual.  

Os alunos e alunas são protagonistas do processo de aprendizagem 
e vivenciam na prática o desenvolvimento das competências por 
meio de conteúdos e estratégias instrucionais relacionados às áreas 
do curso escolhido.
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COMO VOCÊ IRÁ APREENDER NA 
PÓS-GRADUAÇÃO EAD

DIFERENCIAIS PARA IMPULSIONAR SUA CARREIRA: 
• Para o seu planejamento pessoal e profissional: 

Unidade Curricular Design Your Life 

• Certificações intermediárias: 
Certificado universitário como Curso de Extensão ao término 
e aprovação de cada unidade curricular. 

• Formação em 6 ou até 12 meses: 
Ao concluir e obter aprovação todas as unidades 
curriculares, poderá solicitar o certificado de conclusão de 
curso de Pós-Graduação Lato Sensu.

AULAS AO VIVO

INTERAÇÕES COM
PROFESSORES E ALUNOS

AULAS NARRADAS

ARTIGOS E CAPÍTULOS 
DE LIVROS

ENTREVISTAS COM 
CONVIDADOS

INFOGRÁFICOS

PODCASTS

 VIDEOAULAS

100% ONLINE

ESTUDO DE CASO



O intuito do MBA em Gestão Escolar é fornecer subsídios 
teórico-práticos que contribuam para qualificação do gestor de 
escola no que se refere às ações administrativas e pedagógicas, 
a partir de um paradigma de gestão participativa, de modo a 
reconhecer que os resultados dependem do desempenho das 
pessoas que nela trabalham.

 Carga horária: 360h  Duração: 6 até 12 meses 

PARA QUEM É O CURSO 
Gestores (diretores de escola, coordenadores pedagógicos ou 
supervisores escolares) ou licenciados em pedagogia e outras 
licenciaturas que pretendam atuar na gestão escolar e que 
almejam desempenhar um papel profissional com liderança, 
visão participativa e empreendedora, a fim de garantir uma 
educação de qualidade.

REQUISITOS 
Ter curso superior completo, com comprovação de diploma ou 
certificado de conclusão da graduação.
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AS UNIDADES 
CURRICULARES DO CURSO

DESIGN 
YOUR LIFE 

• Século XXI a nova realidade  
• Variáveis das competências de sucesso
• Técnicas do bem-viver 
• Ferramentas de roteirização de vida

CONTEXTOS 
POLÍTICO, 

HISTÓRICO E 
CULTURAL DA 
DIVERSIDADE

• O Eu e o Outro: diversidade é o que mesmo? 
• Existe democracia racial no Brasil? 
• LGBTTQ+ e por que essa sigla só aumenta? 
• Por que é tão difícil lidar com a diversidade? 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

E LIDERANÇA 
E GESTÃO 

EMPREENDEDORA 

• Cultura organizacional 
• O exercício da liderança eficaz 
• Cultura organizacional e liderança: uma 

intersecção necessária 
• Empreendedorismo e inovação 

GESTÃO DE 
RECURSOS 

FINANCEIROS 

• Pressupostos da gestão financeira 
• Gestão financeira eficiente 
• Etapas da gestão financeira
• Referencial legal para uso dos recursos 

públicos 

GESTÃO DO 
CONHECIMENTO: 

CURRÍCULO E 
PROJETO 

• Gestão do conhecimento: a sociedade do 
conhecimento 

• Currículos e a gestão escolar 
• Bases Nacionais Curriculares - BNCC 
• Concepções de projetos

PLANEJAMENTO E 
AVALIAÇÃO 

• Planejamento
• Plano Nacional de Educação (PNE) 
• Conceitos básicos de avaliação
• Avaliação institucional 



DE QUE FORMA POSSO CONCLUIR O CURSO EM 6 MESES? 
Essa Pós-Graduação EAD Unisa possui uma carga horária total de 
360 horas*, contemplando seis unidades curriculares. Desta forma, 
conforme a sua dedicação, cada unidade curricular poderá ser 
concluída durante o período de um mês, por isso há a oportunidade 
de conclusão do curso em 6 meses. Caso necessite de um período 
mais extenso em sua rotina de estudos, há a flexibilidade para 
concluir em até 12 meses. 

ESSA PÓS-GRADUAÇÃO EAD POSSUI TCC? 
Nesse curso, não há TCC na grade curricular. Para cada unidade 
curricular, a avaliação consiste em metodologia ativa com a 
aplicação de estudo de caso. Assim, é necessário realizar a entrega 
de uma atividade avaliativa a cada unidade curricular.  

A PÓS-GRADUAÇÃO EAD TEM AULAS PRESENCIAIS? 
Não. Nessa Pós-Graduação EAD todo o conteúdo está disponível 
online, inclusive as atividades avaliativas.  

OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO UNISA SÃO RECONHECIDOS 
PELO MEC? 
Sim. A Unisa é recredenciada pelo MEC com nota máxima, 5. Desta 
forma, possui autonomia para criar cursos de Pós-Graduação Lato Sensu. 

DIPLOMA OU CERTIFICAÇÃO: AFINAL, O QUE A PÓS OFERECE?  
A Pós-Graduação EAD da Unisa é a chamada lato sensu e compreende 
os cursos de especialização e MBA. Ao concluir o curso, o aluno recebe 
um certificado emitido pela própria Universidade. É importante citar 
que essa emissão do certificado de conclusão de Pós-Graduação lato 
sensu deve ser feita obrigatoriamente pela própria instituição de 
ensino. Para que isso aconteça, é preciso que a mesma seja credenciada 
no MEC. A solicitação do certificado pode ocorrer quando o aluno 
finalizar o curso. O procedimento é feito mediante a abertura de 
protocolo pelo portal, realizada pelo próprio aluno. 

QUEM TEM CONCLUÍDA UMA GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA 
PODE SE MATRICULAR NA PÓS-GRADUAÇÃO? 
Sim, a graduação tecnológica é uma formação em nível superior 
como qualquer outra, assim como bacharelado e licenciatura.
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PERGUNTAS
FREQUENTES



@unisaoficial

www.unisa.br | 11 2141-8555 


