
 
 

 
Gestão Escolar e Direito Educacional 

 

DISCIPLINA OU ATIVIDADE DE 
APRENDIZAGEM 

CH EMENTA 

Inovação e Criatividade 20 Conceitos de Criatividade e Inovação. 
Pensamento e Processo criativo: 
elementos, estrutura e dinâmica; 
Criatividade e Educação; Facilitação criativa 
docente 

Linguagens, Tecnologias e Novos 
Espaços de Educação 

20 
Linguagens, tecnologias e novos espaços 
de educação. Objetos de aprendizagem e 
recursos midiáticos digitais para educação. 

Fundamentos Legais da educação 
inclusiva 

30 

Direitos universais da pessoa com 
necessidade especial. Lei de Diretrizes e 
Bases (LDB) na educação especial. Política 
nacional na perspectiva da educação 
inclusiva. Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Especial. Acessibilidade. 
Direito à Diversidade. Promoção à inclusão 
escolar. Linhas das necessidades 
educacionais especiais. 

Legislação Educacional e Políticas 

Públicas 
30 

Elementos Históricos para a compreensão 
da Legislação brasileira: Política: a 
essência. Estado: o Legislador. Educação: a 
prática. Elementos históricos da Legislação 
educacional brasileira. A Educação técnica 
profissional e as Leis de diretrizes da 
Educação: Lei de Diretrizes e Bases e a 
Educação Tecnológica e Profissional. 
Organização do Ensino na LDB nº 4. 024 de 
1961. Organização do Ensino na LDB nº 4. 
024 de 1961. Organização do Ensino na 
LDB 9.394 de 1996.  Financiamento da 
Educação Básica. Desafios atuais para a 
Educação brasileira 

Introdução ao Direito Educacional 30 

Introdução ao Direito Educacional; ligações 
do Direito Educacional com outras áreas; 
evolução do direito à educação no Brasil: 
percurso histórico; direito à educação: 
aspectos legais. Responsabilidade 
administrativa, civil e penal em Direito 
Educacional 

Direito Civil aplicado à Educação 30 

A juridicização como processo peculiar ao 

Direito (plano da existência). A codificação 

do direito civil. A constitucionalização do 



direito civil. Teoria Geral do Direito Civil. Das 

pessoas. Dos direitos de personalidade. 

Das pessoas jurídicas. Do domicílio. Da 

ausência. Dos bens jurídicos. Das diferentes 

classes de bens. Dos fatos jurídicos. Do 

negócio jurídico: defeitos, elementos 

acidentais, forma e prova, invalidade. Dos 

atos ilícitos. Da prescrição e da decadência. 

Direito do Consumidor aplicado à 

Educação 
30 

Responsabilidade civil e do consumidor. 
Noções sobre empresa e desconsideração 
da personalidade jurídica no CDC. Direito 
Autoral e CDC. Responsabilidade das 
Instituições de Ensino. Hipóteses de 
cabimento de dano moral em relação às 
Instituições de Ensino. Proteção contratual 
do consumidor. Cláusulas abusivas e 
proteção da confiança do consumidor. A 
responsabilidade contratual do consumidor. 
Rescisão e/ou resolução contratual e a 
proteção dos interesses legítimos do 
consumidor. 

Regulação do Ensino Superior 30 

Credenciamento, Recredenciamento e 

Autorização de Instituições de Ensino 

Superior. Capacitação em processos de 

avaliação, elaboração de documentos 

institucionais, legislação. Enade, CPC, IGC 

e Medidas Sancionatórias. Recursos 

Cabíveis junto ao Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) e 

ao Conselho Nacional de Educação (CNE) e 

Protocolos de Compromisso. 

Direito Trabalhista aplicado à 

Educação  
30 

O Contrato de Trabalho: tipos de contratos, 
conteúdo. A CTPS. A Jornada de Trabalho. 
O salário. A remuneração. O Salário 
Profissional. Suspensão e Interrupção do 
Contrato. Profissões Regulamentares. A 
rescisão. A despedida direta e indireta. A 
justa causa. O FGTS. A Estabilidade. O 
trabalho da mulher e do menor. As doenças 
profissionais. Organização sindical. 
Conceito. Unidade e pluralidade sindical. 
Sindicalização: livre e obrigatória. 
Sindicatos do Brasil. Acordos e Convenções 
coletivas. Dissídios coletivos. O poder 
normativo da Justiça do Trabalho. A ação de 
cumprimento. Substituição Processual. 



Mediação de Conflitos e Indisciplina 

escolar.  
30 

Ferramentas básicas para a negociação no 
ambiente educacional, via de resolução de 
conflito. A construção de regras na escola. 
Indisciplina e o cotidiano escolar. Relações 
Humanas e Liderança. Gestão dos conflitos 
escolares: modelos de mediação. Conflitos 
como oportunidades de aprendizagem. 

Instrumentos da Gestão Escolar 30 

Fundamentos da Proposta Pedagógica, 
metodologias para elaboração e 
desenvolvimento de projetos de atuação em 
unidades educacionais. Construção da 
escola democrática: reorganização dos 
conteúdos e das relações interpessoais na 
instituição de ensino. A democratização dos 
processos de tomada de decisão; o papel 
das Assembleias, o envolvimento de todos 
os segmentos da sociedade. A articulação 
Projeto Pedagógico Escolar, Projeto 
Pedagógico Institucional e Projeto 
Pedagógico dos Cursos na democratização 
do ensino e da escola. A participação e a 
influencia da comunidade na construção da 
Proposta Pedagógica. A Legislação 
Educacional e a democratização da Escola. 

Financiamento Educacional 30 

O financiamento da educação: as 
determinações históricas constitucionais e 
as legislações correlatas. Elaboração e 
execução orçamentária da União, dos 
Estados e dos Municípios e sua vinculação 
com a educação. Função redistributiva e 
supletiva dos sistemas de educação – 
salário educação. O pacto federativo em 
educação. Utilização de recursos públicos 
na educação básica e na educação superior. 
Impactos da implementação do FUNDEF e 
o surgimento do FUNDEB. O financiamento 
a outras modalidades de educação. 

Meto 20 

O Caráter conhecimento. A questão do 
método cientifico de pesquisa. Elaboração 
do projeto de Pesquisa. Normas e 
procedimentos para elaboração de 
trabalhos científicos (relatórios técnicos, 
teses e monografias) 

Trabalho de Conclusão de Curso - 
TCC 

- O TCC consiste na elaboração individual de 
um produto final, orientado por um professor 
do curso, via Ambiente Virtual de 
Aprendizagem e Magister. 

Total 360  

 


