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O MBA em Gestão de Escolas do IBFE visa 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. O curso foi pensado e elaborado para 
apresentar e discutir as mais modernas ferramentas de gestão do 
mundo empresarial aplicadas à gestão de escolas.

Diretores, coordenadores, orientadores e professores que queiram 
direcionar a carreira para a gestão. O curso também pode ser 
relevante para consultores ou empreendedores que queiram iniciar 
um negócio em Educação.

Aulas teóricas e práticas sobre os assuntos propostos, seminários 
sobre os temas pertinentes ao curso. Debates, discussões e estudos 
de caso completam a experiência de aprendizagem deste curso.

OBJETIVOS

PÚBLICO-ALVO

ESTRATÉGIAS E MÉTODOS

CURSO
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MÓDULOS H/A

Módulo DNA IBFE 54

Módulos na Plataforma Canvas 8

Módulos específicos do curso 240

Orientação metodológica do curso 80

TCC - Trabalho de Conclusão de Curso 40

CARGA HORÁRIA TOTAL 422

As cargas horárias acima representam todas as atividades dos módulos: aulas presenciais, leituras e preparações 
prévias para as aulas, elaboração de projetos e aulas na plataforma EAD Canvas.

MÓDULOS E CARGAS HORÁRIAS

DETALHAMENTO DOS MÓDULOS

CURSO
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FUTURO E TENDÊNCIAS NA EDUCAÇÃO
Visão geral sobre os conceitos de Futuro e de Tendências. Conhecimento das ferramentas prospectivas e timelines de 
futuro. 

ECONOMIA
Fundamentos de macroeconomia. Cenários econômicos e impactos no setor de Educação e seus diversos segmento.

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 contra-turno etc. Formação de preço. Estratégias de 
divulgação e captação de alunos. Marketing digital. Gestão da marca da escola.

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. 

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. 
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ASPECTOS JURÍDICOS NA GESTÃO DE ESCOLAS 
Princípios de Direito comercial, trabalhista e tributário aplicados a 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. 

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; microdados do INEP.

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. Como montar um planejamento 
de carreira (Roteiro).

MÉTODOS DE ENSINO PARA NATIVOS DIGITAIS
Entendendo os Nativos Digitais. Motivação e Afetividade em sala de aula. Estratégias de Motivação. Métodos de 
Dramatização. Métodos de Desenvolvimento de Conceitos. Métodos de Aplicação de Conceitos. O uso da internet 
como recurso educacional, instrumento de comunicação, realização de projetos, transmissão de conteúdos e auxílio à 
pesquisa e ao desenvolvimento profissional dos professores. Potencialização de resultados em quatro fases.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
O trabalho será uma apresentação em grupo de um estudo de caso de uma escola real através do levantamento de 
dados na área de gestão com indicação de melhorias.
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