
 

 



 

CURSO 

MBA EM  
GESTÃO DE ESCOLAS 
OBJETIVOS:      

Preparar atuais e futuros gestores de escolas de Educação básica, Técnicas, 

Idiomas e Ensino superior, entre outras, para administrarem o negócio com visão 

sustentável e de crescimento. Apresentar as mais modernas ferramentas de gestão 

do mundo empresarial aplicadas à gestão de escolas. Desenvolver as competências 

e habilidades necessárias para a gestão plena das mais variadas instituições de 

ensino. 

 

PÚBLICO-ALVO:        

Profissionais que já atuam na Gestão de escolas ou que pretendem atuar nesta 

área. Diretores, administradores, mantenedores, coordenadores, orientadores de 

instituições de ensino. 

 

ESTRATÉGIAS E MÉTODOS:  

Os conteúdos serão trabalhados de diversas maneiras, incluindo aulas 

expositivas, discussões em grupo, estudo individual e em grupo de textos, 

trabalhos individuais e em grupos, estudos de casos e seminários. 
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FUTURO E TENDÊNCIAS NA EDUCAÇÃO 

Visão geral sobre os conceitos de futuro, tendências e seus impactos na Educação. 

Estudo das ferramentas prospectiva e timelines (Linha do tempo) de futuro.  Como 

a Educação está e continuará sendo transformada pelas novas tecnologias e perfil 

das novas gerações. Metodologias e recursos motivacionais adequados à nova 

realidade geracional. Como serão as profissões e Educação no futuro. 

 

ECONOMIA 

Fundamentos de macroeconomia. Cenários econômicos e impactos no setor de 

Educação e seus diversos segmentos. 

 

MARKETING 

Modelo de Marketing. Sistemas de informações de marketing. Análise do mercado e 

da concorrência. Definição de portfólio da escola – cursos, segmentos, produtos 

para o contraturno etc. Formação de preço. Estratégias de divulgação e captação 

de alunos. Marketing digital. Gestão da marca da escola. 
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GESTÃO DE PESSOAS 

Modelos de organograma. Técnicas de contratação. Treinamento e desenvolvimento 

de equipes. Modelos de remuneração (fixa e variável). Modelos de incentivo. 

Desenvolvimento de competências na equipe. 

 

GESTÃO DE OPERAÇÕES NA ESCOLA 

Gestão de compras e estoques. Processos da escola: Limpeza, manutenção, 

segurança etc. Indicadores de qualidade para pais, alunos e professores.  

 

GESTÃO FINANCEIRA DE ESCOLAS 

Orçamento. Demonstrativos de saúde financeira da escola: Balanço e DRE. Análise 

de investimentos. Gestão de fluxo de caixa. Criação de indicadores de performance 

financeira.  

 

 



 

CURSO 

MBA EM  
GESTÃO DE ESCOLAS 
 

 

 

ESTRATÉGIA 

Fatores críticos de sucesso de uma escola. Análise setorial. Planejamento 

estratégico – roteiro, calendário e métodos. Estratégias de crescimento e de 

expansão: crescimento geográfico, aquisições e fusões, diversificação.  

 

ASPECTOS JURÍDICOS NA GESTÃO DE ESCOLAS 

Princípios de Direito comercial, trabalhista e tributário aplicados às instituições de 

ensino. Como minimizar riscos jurídicos e financeiros. Legislação das relações 

contratuais da escola com os pais (anuidade escolar, multas e distrato). Aspectos 

legais do Direito penal envolvendo alunos, pais, professores e funcionários: assédio 

sexual, assédio moral, pedofilia etc. Leis nacionais, estaduais e municipais que 

regem a Educação. Exemplo: LDB – Lei de Diretrizes e Bases na Educação; 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio.  
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GESTÃO PEDAGÓGICA E INDICADORES DE QUALIDADE 

O papel do Diretor, Coordenador e Orientador educacional. Ferramentas de  

gestão pedagógica e acadêmica; sistema de avaliação (conceitos, modelos e 

estratégias); planejamento escolar. Ambiente educativo, práticas pedagógicas, 

avaliação; formação e condições de trabalho; ambiente físico escolar; uso de 

tecnologia na educação; sistema de avaliação de processos e resultados. 

 

PLANEJAMENTO DE CARREIRA 

Visão geral sobre gestão de carreira e desenvolvimento de competências. Grupo de 

competências: Técnicas, Comportamentais e de Gestão. As competências que mais 

impactam a carreira em Educação. Avaliação 360 graus de competências. Roteiro e 

metodologia para a confecção do planejamento de carreira. 

 

PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Desenvolvimento e apresentação do trabalho de conclusão de curso, que envolve o 

levantamento, a análise e a difusão de resultados da pesquisa realizada pelo aluno. 



 

 


