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RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo relatar experiências ocorridas no projeto do 
MBA Gestão Escolar, uma parceria do Ibmec Online com a Universidade 
Virtual do Estado do Maranhão - UNIVIMA, demonstrando a importância da 
capacitação dos Gestores Públicos, em especial, dos Gestores Escolares e 
focando a Educação a Distância. Experiência inovadora ao levar o ensino de 
Gestão de excelência a cidades, inclusive do interior, graças a EaD. A partir de 
conceitos, da visão de mercado, das concepções pedagógicas do projeto e dos 
relatos dos diversos atores envolvidos, confirmamos a importância de uma 
capacitação adequada para os Gestores Públicos e a viabilidade da execução 
desta capacitação da portabilidade presentes nos cursos online. 
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Introdução: 

É cada vez maior a gama de atribuições que os gestores devem atender 

e compreender. Para isso profissionalização e capacitação são demandas cada 

vez mais prementes. Não poderiam ficar de fora os gestores públicos, visto que 

administram e gerenciam: setores, verbas e pessoas, além de, na maior parte 

dos casos, terem de integrar as necessidades do público atendido, com o 

serviço prestado e as metas setoriais. 

O que se observa – via de regra – nas esferas de atuação do serviço 

público, são erros de gestão de recursos (sejam físicos, materiais, financeiros e 

principalmente humanos). Isso se deve ao fato de que os gestores são, em 

geral, profissionais da área fim de atuação, em cargos de chefia. Como por 

exemplo: médicos chefiando postos de saúde, professores chefiando escolas, 

etc. Desta forma existe uma carência de capacitação específica para que se 

cumpram as funções de um administrador de recursos e líder de equipe. E é 

exatamente este o ponto que este artigo levanta: a necessidade de capacitação 

dos gestores, possibilitada pela educação a distância. Alguns governos já 

atentaram a este fato e investem em formação para os gestores, como no 

relato de experiência apresentado neste artigo referente à capacitação dos 

gestores de escolas públicas estaduais do Maranhão. 

A melhor gestão e uso dos recursos é um dos pontos de peso desta 

discussão. Isso traz impactos tangíveis e intangíveis. Os tangíveis são 

relacionados à melhoria na gestão e uso dos recursos direcionados. Neste 

caso específico, a capacitação do gestor escolar é importante na gestão de 

recursos de diferentes fontes e com especificidades para sua utilização – 

como, por exemplo, as verbas federais de projetos como o Mais Educação e o 

PDE – que exigem do gestor atenção e cumprimento de diversos quesitos ao 

usar as verbas em questão. Os intangíveis são com relação à eficácia, 

resultante dessa melhor utilização de recursos, impactando diretamente na 

qualidade dos serviços prestados a população. 

A melhoria no desempenho de equipes é outro ponto importante. Além 

do já exposto, o gestor escolar da rede pública é ainda um gestor de equipe, 
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lidando diretamente com professores, funcionários (de limpeza, merendeiras, 

inspetores, etc.) e coordenadores (pedagógicos e de turno).  

‘’poderemos afirmar que a gestão de recursos humanos no setor 
público estará contribuindo fortemente para o alcance de bons 
resultados por parte das organizações’’

1
 

 

Para conseguir dessa equipe o máximo desempenho de atuação ele 

necessita de subsídios e conhecimentos que só uma formação específica em 

Gestão de Pessoas pode lhe oferecer. 

Relato de Experiência: 

A apresentação do relato de experiência foi baseada no Projeto 

Pedagógico do curso de MBA, nos estudos das Avaliações Qualitativas 

internas, na observação das Salas de Aula Virtuais e nos depoimentos de 

alunos e docentes. Será apresentado o projeto, seus objetivos, o perfil do 

público e do egresso, a metodologia do curso, o conteúdo (módulos de 

disciplinas), um ponto especial sobre os docentes online, detalhes sobre a 

execução do curso e balanço final com considerações. O curso levou o ensino 

de Gestão de excelência de uma Escola de Negócios a profissionais de 

cidades, inclusive do interior, através da EaD. 

Projeto: 

O projeto trata de um curso online ministrado pelo Ibmec2 para a 

Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia do Estado do Maranhão – Setec-

MA. Diante do contexto atual foi identificado que os gestores educacionais, 

atuam como um dos principais vetores para a formação do cidadão do século 

XXI, impactando no sujeito e sua formação, bem como nas comunidades 

atendidas. Por isso, eles precisam ser capacitados para garantir que as 

propostas de suas escolas reflitam valores e princípios importantes para a 

formação de seus docentes e discentes. Também é fundamental que gestores 

educacionais reconheçam-se como atores sociais em permanente 

reconstrução de sentidos sobre o fazer educativo. Por essas questões, a 

gestão educacional requer mais do que mudanças superficiais nas estruturas 

organizacionais. Ela demanda mudanças de paradigma que fundamentem uma 
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proposta pedagógica capaz de alinhar todos os sujeitos envolvidos no processo 

educativo para que haja comprometimento com a transformação social, a 

redução das desigualdades e a aprendizagem significativa. Sendo assim, o 

curso teve como meta o aprofundamento teórico para ter como consequência a 

mobilização das competências profissionais, buscando uma ampliação do nível 

de gestão educacional nas escolas do Estado do Maranhão e todas as suas 

ações. 

Como objetivos específicos do curso encontram-se: desenvolvimento da 

capacidade de administrar os processos educativos escolares (gestão de 

recursos, planejamento, coordenação educativa, etc), compreensão da gestão 

escolar numa perspectiva democrática (parceria com a comunidade), promover 

gestão empreendedora, articular as atividades docentes e comunitárias, 

observar os princípios e diretrizes básicas da educação brasileira, promover a 

construção social de conhecimentos, habilidades e atitudes, gerir todos os 

conflitos respeitando a diversidade, e identificar e analisar os diferentes usos 

das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). O curso foi direcionado 

a profissionais ligados à área da educação, especificamente em gestão 

escolar, isto é, diretores, coordenadores pedagógicos e educadores em geral, 

que atuem ou possuam interesse em atuar como gestores escolares. Sendo 

requerido, sobretudo, um potencial para assuntos inovadores e motivação para 

o aprendizado em Educação a Distância e todos eles, educadores da rede 

pública de ensino do Maranhão, com formação de nível superior e experiência 

significativa nas áreas de docência e/ou gestão. O perfil do egresso do Curso 

de pós-graduação Lato Sensu - MBA em Gestão Escolar é caracterizado pelo 

desenvolvimento da competência de saber fazer, resolver problemas, 

pesquisar, analisar recursos e tomar decisões.  Entende-se por competência 

profissional a capacidade pessoal de mobilizar, articular e colocar em ação 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores necessários para o 

desempenho eficiente das atividades requeridas pela natureza do trabalho e 

pelo desenvolvimento tecnológico. O trabalho desenvolvido durante o curso 

enfocou o respeito à diversidade cultural, vislumbrou o conhecimento como 

instrumento de compreensão do mundo e de si mesmo e promoveu uma visão 

ampla do mundo profissional. Desenvolveu conteúdos teórico-práticos 
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sintonizados com o conjunto de competências e habilidades inerentes à gestão, 

garantindo assim ao egresso o pleno domínio de sua função. De acordo com 

os objetivos específicos, ao final do programa, os profissionais da área 

educacional estão aptos a: administrar processos educativos escolares numa 

perspectiva democrática, estimular a promoção da gestão empreendedora, 

articular atividades docentes e comunitárias, atuar tendo como base os 

princípios e diretrizes básicas da educação brasileira, estimular a promoção da 

construção social de conhecimentos, habilidades e atitudes, e planejar o uso 

das mídias interativas na escola. 

Metodologia: 

Com relação à Metodologia do Ibmec Online, são utilizadas as 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) aplicadas à educação a 

distância por meio das interfaces e facilitações descritas abaixo:  

- Videoconferências realizadas por professores do Ibmec utilizando as 

tecnologias do IPTV3 existentes na UNIVIMA, bem como em seus pólos4 de 

apoio por meio do fornecedor da tecnologia IPTV. As videoconferências foram 

transmitidas simultaneamente no turno vespertino ou noturno diretamente dos 

estúdios deste fornecedor no Rio de Janeiro para os pólos presenciais da 

Univima. Em tempo real, o professor estabeleceu contato com os alunos alunos 

presencialmente reunidos em seus pólos e eram incentivados a discutir e a 

realizar atividades propostas no decorrer da programação. O acompanhamento 

presencial nos pólos foi realizado por um assistente presencial e os conteúdos 

disponibilizados via web com a função de subsidiar o estudo auto-dirigido, 

tornando as atividades das videoconferências ainda mais produtivas. Em média 

ocorreram de 3 (três) a 5 (cinco) videoconferências por disciplina, dependendo 

da demanda. As apresentações contavam com abertura, uso de material de 

apoio (apresentações em Power Point, vídeos, imagens, gáficos, etc), além de 

uso de enquetes, atividades em grupo ou discussões, tendo sempre – ao final – 

um espaço de tempo reservado para dúvidas e comentários. 

- LCMS (Learning Content Management System) diferenciado. Após 

extensa e contínua pesquisa, o Ibmec Online adotou o eCollege5 como parceiro 

de solução tecnológica e educacional inovadora. Além de uma interface de e-
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learning, que contempla o Campus Virtual Ibmec Online, é um gerenciador de 

cursos e conteúdos e um sistema de informação, com capacidade de emissão 

de relatórios6 detalhados que permitem acompanhamento da performance dos 

alunos e análises diagnósticas e comparativas, orientando ações de melhoria 

contínua.  

- Conceito de turma, onde cada uma foi mediada por um professor com 

especialização e experiência na área de conhecimento requerida. Cada 

disciplina teve em média 5 semanas de duração com turmas de no mínimo 15 

e no máximo 40 alunos, mediadas no Campus Virtual Ibmec Online. 

- Material didático7 (apostila) foi personalizado para o curso. O material 

impresso foi adotado como possibilidade de maior portabilidade para estudo 

offline. Os professores autores são os responsáveis pela elaboração dos 

materiais didáticos e pela definição das atividades para mobilizar as 

competências requeridas no cursos Ibmec Online.  

- Foi realizada uma Ambientação online no período de duas semanas 

antes da primeira disciplina. Para de apresentar aos alunos as áreas do AVA 

(Ambiente Virtual de Aprendizagem) e promover a integração das turmas, bem 

como a familiarização com o método online. Esta estratégia educacional tem se 

mostrado muito eficaz em apoiar a familiarização dos alunos com o Campus 

Virtual e com a linguagem do curso online, contribuindo significativamente para 

a adesão dos alunos e elevação das taxas de retenção. 

- A avaliação somativa e contínua ocorreu por meio de Atividade 

Dissertativa (feita individualmente ou em dupla) com peso de 45% da nota de 

cada disciplina e ums prova presencial nos pólos, após o encerramento de 

cada disciplina, com peso de 55% na nota.  

O Docente Online: 

O papel do professor online do curso é de fundamental importância 

neste contexto, pois media nos fóruns de discussão, o diálogo entre o conteúdo 

conceitual preparado pelos autores, a prática dos alunos e a sua própria 

vivência. Há uma expectativa bastante direcionada para o exemplo neste 

projeto. Alguns pontos esperados para a mediação neste curso: Professor-
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orientador do estudo com base nos conteúdos desenvolvidos pelos professores 

autores e nas diretrizes Ibmec Online, dinamizador da inteligência coletiva, 

facilitador do processo de ensino-aprendizagem, e Coach. Para tanto, tivemos 

algumas ações estratégicas e táticas, resumidamente relatadas abaixo: 

- Ações anteriores ao curso: Seleção de profissionais atuantes no contexto 

educativo do Brasil. O que promoveu uma interlocução dialógica consistente 

com todos os atores do projeto. Formação inicial abordando todos os papéis do 

professor (administrativo, técnico, pedagógico e social) dentro das diretrizes e 

da filosofia institucional e focando o público alvo, o que promoveu um 

entendimento, envolvimento e comprometimento com o projeto desde sua raiz. 

- Ações posteriores ao curso: Promoção de encontros de alinhamento entre 

o professor autor dos conteúdos com os professores online que ocorreu antes 

de cada disciplina iniciar com os alunos. Com isso, o professor autor pode 

colocar a condução do seu pensamento na construção do conteúdo para os 

professores autores que dão “vida” a este conteúdo proposto nas turmas.  

Havia a abertura da sala virtual de professores por disciplina, denominada 

“sala coach”. Com objetivo explícito do alinhamento entre os diversos 

professores que mediaram a mesma disciplina em polos (turmas) diferentes. 

Porém, esta ação também teve diversos objetivos tácitos como: gestão de 

conhecimento coletivo, promoção de uma maior autonomia do professor na 

gestão de sua turma, construção coletiva dos rumos a serem traçados para 

cada disciplina e seu encaixe no todo do curso, formação do espírito de equipe 

entre os professores e comprometimento com o projeto, com as turmas e com 

a instituição. A melhor tradução do que foi gerado com estas ações encontra-se 

na palavra do professor: 

“Percebi, através da sala coach que não estava sozinha nesta 

jornada, o que foi muito importante a todo o momento. As trocas 

nesta sala foram extremamente ricas e certamente contribuíram muito 

com o trabalho feito. Todos os colegas estão de parabéns por 

saberem compartilhar e, principalmente, serem tão companheiros”
8
 

Conteúdo: 
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O Conteúdo Programático do curso se dividiu em dois módulos: 

Formação Geral e Complementar (cada um com carga horária de 240 horas, 

totalizando as 480 horas de curso): 

- Módulo Formação Geral (Disciplinas: Gestão Educacional, 

Fundamentos da Educação Contemporânea, Políticas Públicas da Educação 

Brasileira, Currículo e Planejamento, Avaliação Educacional e Projeto Político-

Pedagógico). Tem como intuito fornecer um amplo panorama sobre gestão 

educacional, ganhando relevância estudos sobre as funções sociais da escola 

em suas dimensões política, humana, cultural e técnica. Também fazem parte 

dos estudos as políticas públicas para a educação básica; o currículo e o 

planejamento da gestão educacional; a avaliação dos processos de ensino, a 

avaliação de desempenho e a avaliação institucional. Como ápice deste 

percurso inicial, temos o projeto político-pedagógico, que se configura em um 

amplo instrumento para tomada de decisão na organização escolar.   

- Módulo Complementar (Disciplinas: Gestão de Pessoas, Mídias 

Interativas, Planejamento Estratégico Educacional, Gestão Participativa, 

Gerenciamento de Projetos Educativos e Gestão Empreendedora e Inovação) 

Consolida uma prática de gestão inovadora e empreendedora, que integra o 

uso das mídias aos projetos educativos. A gestão participativa permeia esta 

prática, que está pautada em pessoas – uma das marcas da escola do século 

XXI. O módulo também aborda temáticas como planejamento estratégico e 

gerenciamento de projetos educativos. 

No que tange à execução do curso, são considerados os depoimentos 

de alunos e professores (nas salas de aula) e considerando-se que no 

momento da elaboração deste artigo o curso estava em sua última disciplina 

(concomitando com a elaboração do TCC9) o balanço final pode ser feito 

guardando as devidas observações. As interações feitas no AVA (por meio das 

Apresentações, das Discussões de Módulo, das postagens no Café Virtual) 

demonstraram interesse do público e mais ainda, uma grande empolgação com 

o curso. Depoimentos dos mais variados nos demonstram que por parte dos 

professores (como pudemos observar em depoimento anterior) a execução do 

trabalho foi feita com cuidado e de forma integrada. É por parte dos alunos que 

se observa o resultado da aplicação deste trabalho: 
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“Antes de começar as disciplina específicas do MBA eu não 

acreditava que poderíamos alinhar a visão de mercado ao contexto 

pedagógico, até por que alguns autores da educação atribuem que 

visão mercadológica não contribui ao contexto educacional, devido a 

dinâmica do individualismo, capitalismo. Confesso que após o estudo 

destas disciplinas minha visão ganhou outro contorno, conceito, e 

vejo como esta compreensão é necessária ao contexto escolar. (...) 

O percurso neste curso vem se configurando no meu trabalho, tento 

alinhar nos limites e possibilidades. Uma dinâmica de aprendizagem 

que não se constitui de forma isolada, mas com os demais: na troca, 

partilha, laços de afetividades, mesmo não convivendo fisicamente 

com a turma, na humildade em aprender com um colega, em revelar 

o que não compreendi, mecanismos que acabamos incorporado para 

nossa vida e pela sobrevivência.”
10

 

 

Indo ao encontro do pensamento de Paulo Freire, entendemos que 

assim atingimos nossas expectativas e objetivos inicias do curso, visando a 

atuação dos egressos em seus locais de atuação: “É fundamental diminuir a 

distância entre o que se diz e o que se faz, de tal maneira que num dado 

momento a tua fala seja a tua prática.” (Paulo Freire)  

Conclusão: 

Mais páginas seriam necessárias para falar sobre este case tão rico, que 

trata da formação de Gestores Públicos por meio da EaD. O objetivo foi de se 

oferecer um curso que desenvolveu no público alvo a competência de 

gerenciar processos educativos escolares, fornecendo conteúdos e 

oportunidades para problematizar e discutir o papel do administrador escolar e 

do educador em geral, tornando-o mais seguro para a tomada de decisão tanto 

no nível da gestão dos variados recursos quanto na escolha de estratégias 

educacionais eficazes. Será importante ainda uma proposta de agenda de 

pesquisas e relatos de experiência futuros que avaliem os resultados e os 

impactos do MBA no público alvo e nas comunidades locais. É fundamental 

destacar que o curso proporcionou novas aprendizagens aos profissionais 

envolvidos, sobretudo Coordenação de Tutoria e corpo docente, em seus 

variados perfis no escopo do projeto, e a rica (e constante) interação entre 
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esses atores tornou a execução do MBA não somente viável, mas também 

uma legítima prática formativa para todos esses docentes do Ibmec envolvidos 

no projeto.  

Notas de Rodapé: 

1
 Nelson Marconi em artigo publicado pela Engap Fundap /SP 

2
 Integrante do Grupo Ibmec Educacional, escola de negócios e com reconhecida qualidade na formação 

de gestores e administradores.  

3
 Operação de transmissão de TV digital, por IP (internet protocol) interativa, via satélite. 

4
 Pólos divididos por cidades e atendendo às demandas de proximidade dos alunos sendo espalhados 

por todo o Estado, inclusive no interior. Havendo mais de um polo por cidade em diversos casos. 

5
 Diferencial pelo suporte em Português, facilidade de acesso e circulação por parte de alunos e 

professores, sendo o Ibmec um dos pioneiros a adotá-lo na América Latina. 

6
 Muitos destes auxiliaram na elaboração deste artigo. 

7
 Impresso e disponível também em PDF no Campus Virtual 

8
 Retirada da Sala Coach 

9
 Trabalho de Conclusão de Curso – contando com professor-orientador para cada turma, com uma sala 

de aula exclusiva para discussões, orientação e postagens do trabalho. Feito em etapas para elaboração 
de um trabalho aplicado ao que foi visto no curso, com cuidado e orientação dos professores online, 
além de videoconferências periódicas para sanar dúvidas. 

10
 Depoimento de aluna no AVA. 
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