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Ofício Circular/ UNDIME/SC/  nº 18/ 2014                                  Florianópolis, 17 de setembro de 2014 

 

 . 

Assunto: Curso de Pós Graduação em Gestão Escolar 

 

  Senhores Secretários, 
 
 Cumprimentando–os (as) cordialmente, vimos por meio deste, informá-los que no período de 

17 de setembro a 13 de outubro de 2014, serão abertas as Pré- Inscrições, para o Curso de Pós 

Graduação em Gestão Escolar, do Programa Nacional Escola de Gestores da Educação 

Básica, cujo objetivo é formar gestores escolares das escolas públicas da Educação Básica em 

Cursos de Especialização em Gestão Escolar, na perspectiva da gestão democrática e da efetivação 

do direito à educação escolar com qualidade social. 

 

 Serão oferecidas 720 vagas, sendo 360 para a Rede Estadual e 360 para Rede Municipal. O 

Programa supracitado insere-se em um conjunto de políticas que vêm sendo implementadas em 

regime de colaboração entre o Ministério da Educação - MEC, Secretaria de Estado da Educação - 

SED, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME, em Santa Catarina com a 

execução da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. 

 

 O curso proposto será oferecido na modalidade de Educação a Distância (EAD), e 

desenvolvido com aproximadamente 20% de atividades presenciais realizadas na UFSC e nos Polos, 

e 80% on line, através da Plataforma Moodle. Caracteriza-se como uma ação de formação em 

serviço destinada aos profissionais que integram a Equipe Gestora da Escola: Diretor, Vice-Diretor 

e Equipe Pedagógica, totalizando no máximo, três participantes por unidade educativa. As equipes 

de Ensino das Secretarias Municipais de Educação poderão participar vinculando-se a uma das 

escolas da região.  

 

 A previsão da Aula Inaugural é para o dia 17/11/2014 nos polos, com início das aulas em 

fevereiro de 2015, conforme cronograma previamente elaborado.  

 

 A pré-inscrição será realizada, através do link: http://capg.sistemas.ufsc.br/inscricao, que irá 

receber e processar as informações constantes na ficha de pré inscrição dos candidatos. As demais 

orientações sobre etapas de seleção, documentos necessários, cronograma do curso, dentre outras, 

estarão disponíveis nos sites acima mencionados, através da Chamada Pública. 

 

 

 

http://capg.sistemas.ufsc.br/inscricao
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Requisitos para participar: 

 

- Ter concluído curso de graduação plena; 

- Ser gestor efetivo, em exercício, de Escola Pública Municipal e/ou Estadual de Educação 

Básica, incluído aqueles de Educação de Jovens e Adultos, de Educação Especial e de 

Educação Profissional ou fazer parte da Equipe Gestora;  

- Ter disponibilidade para dedicar-se ao curso; 

- Estar disposto a compartilhar os conteúdos e ações do curso com o coletivo da escola;  

- Estar disposto a atualizar, e pôr em prática com a comunidade escolar local o Projeto Político 

Pedagógico na unidade educativa onde atua. 

-  

Obs.: Não poderão participar do curso professores em sala de aula.  

 

 

Teremos 16 polos distribuídos em todo o Estado de Santa Catarina, a saber:  

  

  

POLOS REDE ESTADUAL REDE MUNICIPAL 

1- ARARANGUA 30 30 

2- CANOINHAS 30 30 

3- CURITIBANOS 30 30 

4- DIONISIO CERQUIRA 30 30 

5- IBIRAMA 30 30 

6- ITAJAI 30 30 

7- ITAPIRANGA 30 30 

8- JOAÇABA 30 30 

9- LAGES 30 30 

10- MARAVILHA 30 30 

11- SÃO JOAQUIM 30 30 

12- TIMBÓ 30 30 

TOTAL PARCIAL 360 360 

TOTAL  720 
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 Lembramos que essa ação prevê, prioritariamente, o atendimento às escolas com baixo 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB. Portanto, como parceiros institucionais, 

solicitamos o empenho no sentido de divulgar nas escolas da sua região para que os educadores 

(as), que atendem os requisitos, possam fazer a sua Pré-Inscrição.   

  

 Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com a Professora Fátima Berretta Rosal, 

através do telefone: 48-91235068 ou 48 21065936 

 

 Na certeza de sua atenção ao exposto, agradecemos antecipadamente, renovando na 

oportunidade as expressões de real apreço. 

 
 

 

 

      Respeitosamente,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASTRIT MARIA SAVARIS TOZZO 
Secretária Municipal de Educação de Chapecó 

Presidente Undime/SC 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aos Exmos (as). 

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÂO 


