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1. FUNDAMENTAÇÃO 

 

A educação constitui uma área estratégica no desenvolvimento dos países, cabendo às 

escolas, enquanto instituições privilegiadas de educação, um papel decisivo na 

promoção da qualidade dos sistemas educativos. 

 

A qualidade da gestão é hoje uma variável fundamental no sucesso das organizações. 

Isto aplica-se com particular interesse na área da educação onde tem sido reconhecido 

que a gestão das instituições escolares é determinante para o sucesso e qualidade da 

educação nelas ministradas.  

 

A formação de profissionais, nomeadamente professores, em gestão de institucionais 

educacionais é hoje uma necessidade não só para a qualidade da educação, mas também 

para a sua sustentabilidade. Por outro lado, é preciso que o processo de gestão se 

enquadre num contexto humanista de respeito pelos valores da autonomia pedagógica e 

da valorização do ser humano. 

 

O gestor educacional é uma figura muito importante numa instituição de ensino, pois é 

o principal articulador de processos e comunicação no ambiente escolar. Face a uma 

educação cada vez mais moderna, o gestor deve saber lidar com os desafios 

tecnológicos e a mudança de comportamento das novas gerações, primando por 

metodologias que facilitam o aprendizado.    

 

Dirigido aos estudantes e aos gestores que pretendem aprofundar conhecimentos e 

competências na área, o curso de pós-graduação conducente ao Mestrado em Gestão 

Educacional é um curso inovador e moderno, baseado num conceito de gestão 

multidisciplinar com responsabilidade social e ambiental, particularmente atento às 

constantes mudanças dos mercados numa era de economias globalizadas. 

 

É um mestrado de banda larga, adaptado aos países de língua portuguesa, que pode ser 

frequentado por alunos de diversas áreas do conhecimento com módulos propedêuticos 

de homogeneização de conhecimentos.   

 

  

2. OBJETIVOS 

 

O Curso de Mestrado em Gestão Educacional visa qualificar os profissionais da 

educação para o exercício das funções de direção e de gestão pedagógica e 

administrativa nos estabelecimentos de educação e ensino e outras organizações 

educativas, capacitando-os, nomeadamente, para: 

 

i) Analisar e interpretar a escola e as organizações educativas à luz dos contributos 

teóricos das ciências da educação, designadamente nos domínios da sociologia da 

educação e da escola, da política educativa ou da educação comparada, das ciências da 

organização e, ainda, da administração pública e do direito administrativo; 

ii) Fundamentar o processo de tomada de decisão em procedimentos de investigação e 

de inovação educacional; 

iii) Utilizar métodos e técnicas de planeamento e gestão educacional, organizacional, 

patrimonial, de recursos humanos e financeiros; 



Universidade do Mindelo 

Departamento das Ciências Humanas, Jurídicas e Sociais  

 

 

Mestrado em Gestão Educacional 

Plano de Estudo  

4 

iv) Elaborar projetos educacionais e financeiros, respeitando o primado da dimensão 

pedagógica; 

v) Avaliar contextos, situações, programas, processos e produtos educativos, quer a 

nível institucional quer a nível intermédio, com vista a melhorar a qualidade dos 

projetos educativos. 

 

 

3. PERFIL DE ENTRADA E CONDIÇÕES DE ACESSO 

 

O Mestrado em Gestão Educacional tem por destinatários preferenciais os dirigentes, 

pedagogos, educadores e académicos de nível superior das diversas áreas da educação, 

admitindo-se igualmente a sua frequência por estudantes e técnicos com habilitações 

adequadas e interesse na área que pretendam prosseguir os seus estudos de segundo 

ciclo. 

 

Serão admitidos à matrícula no curso de Mestrado em Engenharia Informática, os 

cidadãos nacionais ou estrangeiros que reúnam as condições constantes na Lei de Bases 

do Sistema Educativo (Lei n.º 54/VII/2010, publicada no Boletim Oficial n.º 17, I Série, 

de 07/05/10) e com base no Decreto-Lei nº 20/2012, de 19 de julho, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei nº 12/2015, de 24 de fevereiro, que estabelece o Regime 

Jurídico das Instituições do Ensino Superior, e no Decreto-Lei nº 22/2012, de 7 de 

agosto, que estabelece o Regime Jurídico dos Graus e Diplomas do Ensino Superior.  

 

De acordo com a estrutura curricular e com as condições das instalações físicas da 

Universidade do Mindelo, o número mínimo de candidatos a admitir é de 20 (vinte) e o 

máximo de 40 (quarenta). 

 

Podem candidatar-se ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre: 

 

i) Titulares de grau de licenciado ou equivalente legal; 

ii) Titulares de um grau académico estrangeiro conferido na sequência de um 1º ciclo de 

estudos organizado de acordo com os princípios do processo de Bolonha por um Estado 

aderente a esse processo; 

iii) Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como 

satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo órgão estatutariamente competente; 

iv) Detentores de currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido pelo 

órgão estatutariamente competente da UM como atestando capacidade para realizar este 

ciclo de estudos. 

 

Em caso de necessidade serão observados os seguintes critérios de seleção:  

 

- Classificação final da Licenciatura;  

- Mérito da informação curricular e científica; 

- Entrevistas/provas de seleção. 

 

Para os casos não previstos, a admissão será da responsabilidade do Conselho Científico 

da Universidade do Mindelo. 
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A frequência do curso exige que os candidatos tenham acesso a computador com 

ligação a Internet, possuam conhecimentos de informática, na ótica do utilizador, 

incluindo de navegação na Internet. 

 

 

4. PERFIL DE SAÍDA 

 

Ao gestor educacional deverá corresponder um perfil a construir sobre quatro 

dimensões: ética, formativa, relacional e social e investigativa. O Mestre em Gestão 

Educacional terá um perfil académico profissional multidisciplinar baseado nas áreas de 

conhecimento que sustentam a abrangência da sua intervenção, nomeadamente, gestão 

de instituições educativas públicas ou privadas, áreas administrativas e de gestão de 

recursos humanos.  

 

 

5. CARREIRAS PROFISSIONAIS 

 

No final da sua formação o estudante está habilitado a exercer qualquer função nas áreas 

de gestão educacional, designadamente: 

 

i) Gestão de organizações educativas; 

ii) Docência; 

iii) Investigação; 

iv) Assessoria, etc. 

  

Mesmo sendo uma profissão orientada para as instituições ligadas à educação, o 

profissional também pode atuar em empresas do segundo e terceiro setor, prestando 

consultorias ou gerindo projetos relacionados com a educação. 

 

 

6. ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CURSO 

 

6.1 Estrutura Curricular  

 

A Estrutura Curricular teve por objetivo procurar aumentar as possibilidades da 

formação adquirida vir a corresponder às necessidades do mercado de trabalho, do país 

e de uma progressiva inserção dos nossos profissionais da área no mundo globalizado.   

 

O Curso de Mestrado em Gestão Educacional tem uma duração de 2 (dois) anos, 

divididos em 4 (quatro) semestres, e compreende: 

 

i) Frequência com aproveitamento da parte curricular; 

ii) Preparação, elaboração e apresentação de uma dissertação original. 

 

A parte curricular desenvolver-se-á no primeiro ano letivo (dois semestres), devendo a 

preparação e elaboração da dissertação realizar-se no decurso do ano seguinte. 

 

Além dos conteúdos curriculares apontados a seguir, o currículo do curso adota uma 

série de atividades desenvolvidas pelos alunos, igualmente importantes para a sua 

formação, tais como projetos de investigação científica, monitorias, produção técnico-
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científica, atividades de extensão, participação em eventos técnico-científicos, entre 

outras.  

 

Assim, a metodologia a ser utilizada para o funcionamento do curso, assentará em:   

 

Aulas Teórico-práticas: Exposição da matéria. Apresentação dos tópicos, 

brainstorming, apresentação e explicação dos conceitos teóricos. Interligação da 

transmissão dos novos conhecimentos com a resolução de exercícios de consolidação da 

matéria teórica. 

 

Aulas Práticas e Trabalhos Práticos: Análise e simulação de casos concretos e 

resolução de exercícios práticos e seu acompanhamento. As aulas práticas terão lugar 

em ambiente próprio, em situações reais de trabalho ou em ambientes de simulação.  

 

Seminários/Palestras/Colóquios: Transmitir aos mestrandos conhecimentos teóricos e 

fundamentos necessários para uma melhor compreensão de determinadas matérias e 

aspetos do curso, bem como para uma melhor preparação de trabalhos práticos e 

científicos que serão solicitados ao longo da sua vida profissional e/ou académica. 

 

6.2 Justificação da Organização Curricular 

 

A organização curricular visa instituir um curso de mestrado pluridisciplinar, que dê 

resposta às necessidades de formação pós-graduada a este nível de gestores 

educacionais. Por isso abrange um conjunto de temas económicos, técnicos e de gestão 

que percorre vários sectores de atividade, com predomínio das áreas educativas, 

imprescindíveis para a aquisição de conhecimentos para a gestão de unidades 

educativas. 

 

Por outro lado, foi elaborada na estrita observância das normas curriculares de cursos de 

mestrados das referidas áreas. Compreende-se, pois, que a estrutura proposta é adequada 

à formação de profissionais aptos a desempenharem com eficácia e competência 

atividades ligadas ao vasto campo de atuação da gestão educativa pública e privada. 

 

6.3 Obtenção do Grau de Mestre 

 

Para que seja atribuível o grau de Mestre em Gestão Educacional, o estudante deverá ter 

obtido aproveitamento em todas as unidades curriculares do plano curricular e ter 

apresentado e defendido uma dissertação com sucesso, perante um júri.  

 

6.4 Áreas Científicas e Unidades de Crédito 

 

A atribuição dos créditos segundo o Sistema Europeu de Transferência de Créditos 

(ECTS) é baseada na carga média de trabalho que o estudante médio deve desenvolver 

para concluir com êxito uma determinada unidade de aprendizagem, definida em termos 

de aquisição de uma dada competência. A Universidade do Mindelo adota, para este 

curso de mestrado, 1 ECTS equivalente a 28 horas de trabalho do estudante. 
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Por outro lado, a Universidade do Mindelo centra o processo de aprendizagem no 

estudante, concedendo-lhe espaço para desenvolver a sua autonomia e responsabilidade 

de forma crescente.   

 

Com base no anteriormente exposto, o curso de Mestrado em Gestão Educacional 

possui 5 (cinco) áreas científicas e um total de 120 créditos distribuídos por 4 (quatro) 

semestres e pelas diferentes áreas científicas, totalizando uma carga de trabalho de 

3.360 horas.  

 

O quadro seguinte sintetiza as ECTS por área científica. 

 

Áreas Siglas            Número de Horas Número de 

Científicas  Contacto Total Créditos 

Gestão GES 160 2.268 81 

Educação EDU 80 392 14 

Psicologia PSI 40 168 6 

Investigação Científica  MET 40 336 12 

Informática INF 40 196 7 

TOTAL  360 3.360 120 

 

 

6.5 Regime de Avaliação 

 

O regime de avaliação para o curso de Mestrado em Gestão Educacional está de acordo 

com o regime em vigor na Universidade do Mindelo e consta do Regulamento 

Académico (Capítulo III – Regime Geral de Avaliação). 

 

6.6 Plano de Estudos 

 

O Plano de Estudo está distribuído por quatro semestres. Os dois primeiros semestres 

incluem um conjunto de 4 (quatro) unidades curriculares cada, de frequência obrigatória 

e corresponde a parte letiva do curso. O terceiro e quarto semestres são para elaboração, 

orientada, da dissertação final.  

  

O quadro seguinte indica as unidades curriculares e as respetivas ECTS, bem como as 

horas de trabalho. 
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Ano/ 

Sem 
UNIDADES CURRICULARES Área ECTS 

Horas 

Total 

Horas 

Contacto 

1º / 1º Teorias da Administração e Políticas Educativas GES/EDU 7,0 196 40 

1º / 1º Planeamento em Educação EDU 7,0 196 40 

1º / 1º Direção e Gestão de Organizações Educativas e de 

Recursos Humanos 

GES 7,0 196 40 

1º / 1º Gestão Financeira de Organizações e Projetos GES 7,0 196 40 

1º / 2º Metodologia da Investigação Científica MET 12,0 336 40 

1º / 2º Tecnologia Educacional – Tópicos Avançados em 

Sistemas de Informação 

INF 7,0 196 40 

1º / 2º Avaliação, Supervisão Institucional e Qualidade 

Educacional 

GES/EDU 7,0 196 40 

1º / 2º Comportamento Organizacional PSI 6,0 168 40 

2º Preparação, Realização e Discussão da Dissertação GES 60,0 1.680 40 
TOTAL: 120,0 3.360 360 

 

 

6.7 Memórias Descritivas das Unidades Curriculares 

 

 

■ TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO E POLÍTICAS EDUCATIVAS 

 

Objetivos: 

 

Avaliar e discutir a importância das variáveis organizacionais escolares, do seu estudo e 

investigação, para o conhecimento integral e para o desenvolvimento sustentado do 

fenómeno educacional. 

 

Conhecer e debater as várias teorias organizacionais e administrativas, sua 

contextualização e desenvolvimento nas organizações educativas e respetivas 

implicações nos modos de organização e funcionamento.  

 

Síntese programática: 

 

1. A administração da educação como objeto de estudo 

1.1 O papel da teoria na administração educacional 

1.2 A administração e a gestão na educação 

1.3 O pluralismo conceptual da administração educacional 

2. Teorias e modelos de análise das organizações escolares 

2.1 A escola como organização 

2.2 Os modelos burocráticos, os modelos políticos e os modelos da ação organizada 

3. A administração dos sistemas educativos 

3.1. Importância e funções 

3.2. Modelos centralizados, descentralizados, concentrados e desconcentrados 

3.3. Tendências das reformas da administração educativa 

4. A administração do Sistema Educativo 

4.1. Princípios Orientadores 

4.2. Estrutura, organização e objetivos gerais 

4.3. A avaliação dos sistemas educativos e das escolas 
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As organizações escolares em análises. Lisboa: Publicações Dom Quixote.  
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Universidade do Minho (Relatório de Estágio no Exterior – PDEE/CAPES). 
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■ PLANEAMENTO EM EDUCAÇÃO 

 

Objetivos: 

 

Possibilitar ao estudante base teórica para compreender a organização curricular de uma 

unidade escolar; Fazer com que o estudante conheça formas concretas de como 

organizar e coordenar o planeamento de unidade escolar; Estabelecer relações entre o 

planeamento da escola e o currículo escolar. Aprender a elaborar um plano escolar com 

suas múltiplas facetas. 
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Síntese programática: 

 

1. Planeamento na gestão das organizações: Planeamento estratégico, planeamento e 

gestão por projetos 

2. Planeamento na administração educacional 

2.1 Evolução e orgânica do planeamento na administração central da educação 

2.2 O planeamento da rede escolar 

2.3 Planeamento na gestão das escolas 

3. Metodologia do planeamento de projetos/Gestão de projetos 

3.1 Projeto e metodologia participativa de projeto 

3.2 Construção de projetos para a intervenção em contextos específicos 

3.2.1 Identificação e análise das situações onde se pretende intervir 

3.2.2 Mobilização dos recursos existentes na condução do processo 

3.2.3 Construção de um referencial para a avaliação da mudança realizada 

 

Referências Bibliográficas: 

 

GANDIN, Danilo. A prática do planejamento participativo: na educação e em outras 

instituições, grupos e movimentos dos campos cultural, sociopolítico, religioso e 

governamental.  Petrópolis, RJ: Vozes, 2004. 

__________. Temas para um projeto politico- pedagógico. Rio de Janeiro: Vozes, 

1999. 

 

KUENZER, Acácia Zeneida, et. al. Planejamento e Educação no Brasil. São Paulo: 

Cortez, 2001- (Coleção Questões de nossa época). 

 

LIBÂNEO, José Carlos et. al. Educação Escolar: políticas, estrutura e organização. 

São Paulo: Cortez, 2003- Coleção Docência em formação/ coordenação. Antônio 

Joaquim Severino, Selma Garrido Pimenta. 

 

 MENEGOLLA, Maximiliano e Sant’ Anna, Martins, Ilza. Por que planejar? Como 

planejar? Currículo- área- aula. Petrópolis- RJ: Vozes, 2004.  

 

PADILHA, Paulo Roberto. Planejamento dialógico: como construir o projeto político- 

pedagógico da escola. São Paulo: Cortez, Instituto Paulo Freire, 2001- (Guia da escola 

Cidadã). 

 

SAVIANI,  Dermeval.  Da Nova LDB ao Novo  Plano Nacional de Educação: por 

uma outra política educacional. 3. Ed. Ver. São Paulo: Autores Associados, 2000. 

 

VALENTE, Ivan. Plano Nacional de Educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 

(Legislação Brasileira: 20. Série A). 

 

VASCONCELOS, Celso dos Santos. Coordenação do trabalho pedagógico: do 

projeto político-pedagógico Ao cotidiano da sala de aula. São Paulo: Libertad, 2002. 

 

VEIGA, Ilma Passos et. al. Projeto político- pedagógico da escola: uma construção 

possível. São Paulo: Papirus, 1998. (Coleção Magistério: formação e trabalho 

pedagógico). 
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VIANNA, Ilca O. de Almeida. Planejamento participativo na escola: um desafio ao 

educador. São Paulo; EPU, 1986- Coleção Temas Básicos de Educação e Ensino.  

 

 

■ DIREÇÃO E GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES EDUCATIVAS E DE   

   RECURSOS HUMANOS 

 

Objetivos: 

 

Conhecer e analisar criticamente teorias de administração aplicadas às organizações 

educativas, problematizar a relação da teoria e da prática na administração das 

organizações educativas, aplicar abordagens estudadas à análise das organizações 

educativas, analisar os modos e os meios de regulação da gestão educacional. 

 

Proporcionar aos estudantes uma ampla visão da gestão dos Recursos Humanos, 

enfocando o seu papel a organização e relacionamentos dos subsistemas da área, 

visualizar a inter-relação existente entre organizações e pessoas e a importância das 

estratégias de Recursos Humanos como instrumentos de melhoria continua dos 

processos organizacionais.  

 

Síntese programática: 

 

1. As organizações com fins educativos 

1.1 A organização: conceito e elementos constituintes 

1.2 Diferentes abordagens teóricas das organizações e seus reflexos na gestão 

1.3 A escola como organização social complexa. Paralelismo com outras organizações 

2. Gestão das organizações escolares 

2.1 O ordenamento jurídico da direção, administração e gestão dos estabelecimentos de 

ensino 

2.2 As funções e os diversos órgãos da estrutura das escolas públicas 

3. Estruturas e processos de gestão nas organizações com fins educativos 

3.1 Gestão das organizações: as funções e os principais conceitos e princípios 

3.2 Os processos de tomada de decisão e liderança 

3.3 Controlo e avaliação nas organizações 

3.4 As funções dos gestores: características funcionais, papéis a desempenhar e 

competências 

3.5 O ‘gestor escolar’: entre o administrador e o profissional docente 

3.6 A gestão das organizações educativas não escolares, sem fins lucrativos 

4. Análise e diagnóstico das organizações educativas 

4.1 O diagnóstico organizacional: objetivos e modalidades 

4.2 Instrumentos de análise organizacional 

4.3 A autoavaliação e a avaliação externa das organizações com fins educativos. 

5. A Importância e a Evolução da Gestão de Recursos Humanos 

6. Análise de Funções e Perfil de Competências: Recrutamento e Seleção 

7. Avaliação, Formação e Gestão do Desempenho 
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Referências Bibliográficas: 

 

ALONSO, Myrtes. A supervisão e o desenvolvimento profissional do professor. In: 

FERREIRA, Naura Syria Carapeto (Org.). Supervisão Educacional para uma escola de 

qualidade: da formação à ação. 3. Ed. São Paulo: Cortez, 2002.  

 

ARAÚJO, Luiz César. Organização, Sistemas e Métodos e as modernas ferramentas de 

Gestão Educacional. São Paulo: Atlas, 2001.  

 

ALONSO, Myrtes. A supervisão e o desenvolvimento profissional do professor. In: 

FERREIRA, Naura Syria Carapeto (Org.). Supervisão Educacional para uma escola de 

qualidade: da formação à ação. 3. Ed. São Paulo: Cortez, 2002. ARAÚJO, Luiz César. 

Organização, Sistemas e Métodos e as modernas ferramentas de Gestão Educacional. 

São Paulo: Atlas, 2001. 

 

BORDIGNON, Genuíno; GRACINDO, Regina Vinhaes. Gestão da Educação: o 

Município e a Escola. In: FERREIRA, Naura Syria Carapeto; AGUIAR, Márcia Ângela 

da S. (Org.). Gestão da Educação - BORDIGNON, Genuíno; GRACINDO, Regina 

Vinhaes. Gestão da Educação: o Município e a Escola. In: FERREIRA, Naura Syria 

Carapeto; AGUIAR, Márcia Ângela da S. (Org.). Gestão da Educação - 

 

CHIAVENATTO, Idalberto, Introdução à teoria geral da administração, 6. Ed., Campus 

Rio de Janeiro, 2000 

 

LIBANEO, José Carlos. Organização e Gestão da Escola: teoria e prática. 5ª. ed. 

Goiânia: Alternativa, 2004.  

 

OLIVEIRA, Cleiton. Gestão da Educação: União/Estado Distrito Federal, município e a 

escola. In MACHADO, L.M & FERREIRA, N. S.C. (orgs.) Política e Gestão da 

Educação: dois olhares. Rio de Janeiro, DP&A, 2002. 

 

 OLIVEIRA, D.A. e ROSAR M.F.F (Orgs.). Política e Gestão da Educação. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2002 

 

STEINER, R. A educação e a administração escolar 

 

 

■ GESTÃO FINANCEIRA DE ORGANIZAÇÕES E PROJETOS  

 

Objetivos: 

 

Capacitar o estudante para utilizar técnicas, métodos, tecnologias e conceitos 

financeiros para analisar demonstrações financeiras, otimizar investimentos, administrar 

e controlar o orçamento e os custos e apoiar a tomada de decisão nas organizações. 

 

Síntese programática: 

 

1. Princípios Gerais de Contabilidade 

1.1. Conceitos e divisões da contabilidade 

1.2. Objetivos da contabilidade 
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1.3. O Património 

1.4. O Balanço e a Demonstração de Resultados 

1.5. Análise das Contas 

2. Princípios de Análise e Gestão Financeira 

2.1. Noções fundamentais 

2.2. O ciclo de exploração e de atividade 

2.3. Equilíbrio financeiro e equação fundamental da tesouraria 

2.4. Fontes de financiamento 

2.5. Indicadores e rácios de gestão 

3. Princípios de Análise de Projetos 

3.1. Valor Temporal do Dinheiro 

3.2. Rendibilidade e Risco 

3.3. Modelo de Equilíbrio: Teoria do Mercado de Capitais 

3.4. Conceitos Fundamentais de Finanças Empresariais 

3.5. Custo do Capital 

3.6. Métodos de Análise e Decisão de Investimentos 

 

Referências Bibliográficas: 

 

ASSAF Neto, Alexandre, Finanças Corporativas e valor, São Paulo, Atlas, 2003. 

 

ASSEF, Roberto, Guia prático de administração financeira, Rio de Janeiro, Campus, 

1998. 

 

BRAGA, R. Fundamentos e técnicas de administração financeira, São Paulo, Atlas, 

1996. 

 

 

■ METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Objetivos: 

 

Capacitar o aluno para a realização de investigação científica rigorosa e análise crítica 

da investigação na área da gestão. Preparar o aluno para a aplicação de técnicas 

quantitativas e qualitativas de análise de dados. Possibilitar aos alunos conhecimentos 

sobre o processo de investigação científica, coleta, análise e discussão de dados de 

pesquisa. 

 

Desenvolver no aluno o gosto pela investigação científica. 

 

Síntese programática: 

 

1. A Educação enquanto campo de investigação 

1.1. Principais características do método científico 

1.2. Investigação em educação: abordagens quantitativas e qualitativas 

2. Modalidades e tipos de investigação 

2.1. Investigação experimental e quasi-experimental; sondagem; estudo de caso; 

investigação-ação 

3. Pesquisa bibliográfica: Revisão de literatura; técnicas de investigação documental 

4. O processo de investigação quantitativa 
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4.1. Problemática, definição de objetivos e formulação de questões 

4.2. Variáveis e hipóteses 

4.3. Recolha de dados quantitativos 

4.4. Análise e apresentação de dados 

5. O processo de investigação qualitativa 

5.1. Identificação da problemática e formulação de questões 

5.2. Desenho e amostragem na investigação qualitativa 

5.3. Métodos e técnicas de recolha de dados: observação direta; entrevistas; diários; 

histórias de vida 

5.4. Tratamento e análise de dados qualitativos: abordagens dedutiva e indutiva; análise 

de conteúdo. 

6. Disseminação da investigação 

6.1. Estilo de escrita científica 

6.2. Estrutura do relatório de investigação 

 

Referências Bibliográficas: 

 

- BEAUD, Michel (2014). Arte da Tese – Como redigir uma tese de Mestrado ou de 

Doutoramento, uma Monografia ou qualquer outro trabalho universitário. Rio de 

Janeiro: Best Bolso. 

 

- GIL, António Carlos (2009). Estudo de Caso. São Paulo: Atlas Editora 

 

- GIL, António Carlos (2010). Como Elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo: Atlas 

Editora. 

 

- QUIVY, Raymond e Luc Van Campenhoudt (1998). Manual de Investigação em 

Ciências Sociais. Lisboa: Gradiva.  

 

- SAMPIERI, H. et al. (2013). Metodologia de Pesquisa. Porto Alegre: PENSO – 

ARTMED 

 

 

■ TECNOLOGIA EDUCACIONAL – TÓPICOS AVANÇADOS EM SISTEMAS 

   DE INFORMAÇÃO  

 

Objetivos: 

  

O termo tecnologia educacional remete ao emprego de recursos tecnológicos como 

ferramenta para aprimorar o ensino. Usar a tecnologia a favor da educação, promovendo 

mais desenvolvimento socioeducativo e melhor acesso à informação. 

 

Síntese programática: 

 
1. Conceitos de Sistemas de Informação para a Gestão 

2. Da Era da Informação à Era do Conhecimento 

3. Informação para a Inovação e para o Conhecimento Estratégico 

4. Sistemas de Informação para apoio à Gestão Integrada de Recursos Organizacionais 

5. Sistemas de Informação para apoio à relação com os Clientes 

6. Sistemas de Informação para apoio à relação com a Administração Pública  



Universidade do Mindelo 

Departamento das Ciências Humanas, Jurídicas e Sociais  

 

 

Mestrado em Gestão Educacional 

Plano de Estudo  

15 

7. Sistemas de Apoio à Decisão 

8. Sistemas para Gestão do Conhecimento 

 

Referências Bibliográficas: 

 

LAUDON, Kenneth, Laudon Jane, Sistemas de Informações Gerenciais: administrando 

a empresa digital 

 

MORAN, José Manuel, Novas Tecnologias e Medição Pedagógica, 6ª Edição, 

Campinas, Papirus, 2000 

 

MERCADO, Luís Paulo Leopoldo, Formação Continuada de Professores e Novas 

Tecnologias, Maceió: Edufal, 1999  

 

MERCADO, Luís Paulo Leopoldo, Formação Docente e Novas Tecnologias. Inovar 

Tecnologias na Educação: Reflexões sobre a prática, Maceió: Edufal, 2002 

 

SQUIRE, K. D. Games, Learning and Society: Building a Field. Educational 

Technology, 2007 

 

 

■ AVALIAÇÃO, SUPERVISÃO INSTITUCIONAL E QUALIDADE 

   EDUCACIONAL  

 

Objetivos: 

 

Apresentar a avaliação institucional como estratégia de contra regulação emancipatória 

e instância de mediação entre a avaliação externa e a avaliação da aprendizagem. 

Descrever princípios e processos da avaliação institucional em instituições de ensino e 

analisar formatos avaliativos vigentes e problematizar suas lógicas interna e externa.  

 

Síntese programática: 

 

Avaliação: Princípios Teóricos e Práticos. Ação Institucional e Avaliação Institucional. 

Perspetiva institucional da escola básica e processos de gestão a partir da avaliação. 

Contexto da Avaliação Institucional na Educação Básica. Avaliação dos Sistemas 

Educativos e Formação de Professores: Temas, Polémicas e Gestão. Autoavaliação. 

 

Conceitos básicos do modelo de gestão baseado na qualidade total – GQT; evolução do 

conceito e processo da qualidade; análise, padronização e melhoria de processos; ciclo 

PDCA; Ferramentas clássicas para a gestão de processos; métodos da qualidade; normas 

ISO;  

 

Prémio Nacional da Qualidade PNQ como estratégia competitiva e modelo sistémico 

para implantação da GQT; estratégia e etapas para implantação da GQT; resistência e 

fatores críticos de sucesso.  Inovação e competitividade com enfase na qualidade; 

14001(Gestão Ambiental) e OHSAS; Qualidade no processo de projeto; Ferramentas da 

qualidade; Processo a Agentes da gestão da Qualidade; Implantação dos Programas da 

Qualidade 
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Referências Bibliográficas: 

 

AFONSO, Almerindo (2009). Nem tudo o que conta em educação é mensurável ou 

comparável. Crítica à accountabilitty baseada em testes estandardizados e rankings 

escolares. Revista Lusófona de Educação¸ v. 13, n. 13, pp. 13-29.  

 

AZEVEDO, José Maria. Avaliação das escolas: fundamentar modelos e operacionalizar 

processos. In: CNE – CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Avaliação das 

escolas, modelos e processos. Lisboa: CNE, 2007. pp. 14- 99. 

 

DESORDI, Mara Regina (2000). Avaliação institucional: o papel do gestor frente às 

interfaces da avaliação interna e externa. Encontro Nacional dos Centros Universitários 

(mimeo).  

 

DIAS SOBRINHO, José (1995). Universidade: processos de socialização e processos 

pedagógicos. In: DIAS SOBRINHO, José e BALZAN, Newton César (orgs.). Avaliação 

institucional: teoria e experiências. São Paulo: Cortez. 

 

FIGARI, Gérard (2009). A avaliação de escola: questões, tendências e modelos. Santo 

Tirso/Portugal: De Facto 

 

HABERMAS, Jürgen (1983). A idéia da universidade: processos de aprendizagem. 

Republicado na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, vol. 74, p.175. 

 

LUCKESI (2011) Avaliação da Aprendizagem Escolar – Estudos e Preposições. São 

Paulo: Cortez. 

 

MACHADO (2000), Nilson José. Educação: projetos e valores. São Paulo, Escrituras.  

 

MOURA, Dácio G. Moura (2007) Trabalhando com projetos: planejamento de gestão 

de projetos educacionais. Petrópolis/RJ: Vozes. 

 

 

■ COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL 

 

Objetivos: 

 

Fornecer o suporte teórico-prático que permita aos alunos aprimorar a compreensão do 

comportamento humano em ambientes organizacionais. 

 

Síntese programática: 

 

Introdução ao comportamento organizacional; a comunicação nas organizações; 

relações interpessoais e dinâmicas de grupos nas organizações; liderança; clima; cultura; 

inovação; aprendizagem e mudança organizacional; saúde e qualidade de vida das 

organizações. 

 

Modernidade como instauração de processos culturais e de civilidade distintos das 

conceções e orientações do período pré-industrial; a emergência de um novo tipo de 
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indivíduo e sujeito coletivo; as implicações dos processos de civilização: fronteiras de 

inclusão e exclusão. 

 

Introdução à área multidisciplinar do comportamento organizacional 

Principais escolas tóricas da organização 

Visão sistema da organização e da sua sustentabilidade 

Comportamento os grupos nas organizações 

Cultura e identidade da organização 

Dinâmica organizacional, globalização e necessidade de mudança 

Estruturas organizacionais 

Liderança e tomada de decisão 

Poder, conflito, negociação e mediação  

 

Referências Bibliográficas: 

 

ROBBINS, S. Comportamento organizacional. 8. ed. São Paulo: LTC, 1998.  

(BÁSICO) 

 

ARGYRIS, C. Enfrentando defesas empresariais. São Paulo: Campus, 1992. 2.  

 

BATEMAN, T. S.; SNELL, S A. Administração: construindo vantagem competitiva. 

São Paulo: Atlas, 1998.  

 

CHIAVENATO, I. (1993). Introdução à teoria geral da administração. S. Paulo: 

Makron Books. Chiavenato, I. (1998). Recursos humanos. S. Paulo: Editora Atlas. 

Chiavenato, I. (2000). Administração em novos tempos. Rio de Janeiro: Campus. 

 

COLLINS, J.; PORRAS J.I. Feitas para durar: práticas bem sucedidas de empresas 

visionárias. Rio de Janeiro: Rocco, 1997.  

 

EDVINSSON, L.; MALONE, M. S. Capital intelectual: descobrindo o valor real de sua 

empresa pela identificação de seus valores internos. São Paulo: Makron Books, 1998..  

 

HESSELBEIN, F. et ali. O líder do futuro: visões, estratégias e práticas para uma nova 

era. 4. ed. São Paulo: Futura, 1996.  

 _________________ A organização do futuro: como preparar hoje as empresas de 

amanhã. São Paulo: Futura, 1997.  

 

LEONARD-BARTON, D. Nascentes do saber. São Paulo: Fundação Getulio Vargas, 

1998.   

 

MEGGINSON, L.C. ET ALI. Administração; conceitos e aplicações. São Paulo: 

Harbra,1998.  

 

MICKLETHWAIT J.; WOOLDRIGE, A. Os bruxos da administração: como entender a 

babel dos gurus empresariais. São Paulo: Campus, 1998.  

 

MINTZBERG, H. Criando organizações eficazes: estruturas em cinco configurações. 

São Paulo: Atlas, 1995. (BÁSICO) 
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ROBBINS, S.; COULTER, M. Administração. 5. ed. Rio de janeiro: Prentice Hall do 

Brasil, 1998. (BÁSICO) 

 

SEIVY K.E. A nova riqueza das organizações: gerenciado e avaliando patrimônios de 

conhecimento. São Paulo: Campus,  

 

SENGE, P et ali. A Quinta disciplina: caderno de campo. São Paulo: QualityMark, 

1995.  

 

SPITEZER, D.R. Supermotivação: uma estratégia para dinamizar todos os níveis da 

organização. São Paulo: Futura, 1997.  

 

STARKEY, K. Como as organizações aprendem: relatos do sucesso das grandes 

empresas. São Paulo: Futura, 1997.  

 

STEWART T.A. Capital Intelectual: a nova vantagem competitiva das empresas. 1997.  

 

STONER, J.A.; FREEMANN, R. E. Administração. São Paulo: Prentice Hall do Brasil, 

1995. (BÁSICO) 

 

WARDMAN, K.T. Criando organizações que aprendem. São Paulo: Futura, 1996.  

 

WHEATLEY, M. Liderança e a nova ciência: o que temos que aprender sobre 

organização, relacionamentos e a própria vida a partir dos referenciais científicos mais 

recentes. São Paulo: Cultrix/Amana-Key, 1996 (BÁSICO) 

 

 

■ DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

Pretende-se dotar o estudante de conhecimentos, capacidades e competências no 

domínio técnico e científico da área de estudos e de acordo com as linhas de 

investigação/aplicação definidas (entre o coordenador do mestrado, o 

orientador/coorientador e o estudante).  

 

O aluno devidamente assistido pelo seu orientador deverá elaborar uma dissertação 

original que será submetida a um júri nos termos da legislação em vigor. 

 

 

7. PRINCÍPIOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO  

 

O Curso de Mestrado em Gestão Educacional é ministrado, de acordo com a Lei de 

Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 54/VII/2010, publicada no Boletim Oficial n.º 17, I 

Série, de 07/05/10) e com base no Decreto-Lei nº 20/2012, de 19 de julho, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 12/2015, de 24 de fevereiro, que estabelece 

o Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior, e no Decreto-Lei nº 22/2012, de 

7 de agosto, que estabelece o Regime Jurídico dos Graus e Diplomas do Ensino 

Superior.  

 

A organização e funcionamento do curso, tem como suporte o exposto nos 3 (três) 

documentos seguintes: 
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■ Estatutos da Universidade do Mindelo  

 

Regem, entre outros aspetos: as atribuições; os objetivos; os órgãos; os serviços e as 

respetivas competências desta Instituição de ensino superior. 

 

■ Regulamento Académico da Universidade do Mindelo  

 

Contém entre outros, as normas referentes à formação inicial na Universidade para os 

níveis de Licenciatura, de Mestrado e de Doutoramento, as normas referentes às 

inscrições, a planificação das sessões, o regime das frequências, o regime geral das 

avaliações e exames finais e as normas referentes ao calendário escolar. 

 

■ Guia do Mestrado em Gestão Educacional  

 

Contém os elementos principais que regulam o Curso. 

 

 

8. RECURSOS 

 

8.1 Recursos Humanos 

 

Para além do corpo docente próprio, o Departamento das Ciências Humanas, Jurídicas e 

Sociais da Universidade do Mindelo, conta com a colaboração de Professores 

Doutorados, com elevado nível de experiência, disponibilizados pela Universidade 

Atlântica de Portugal e do Instituto Universitário Atlântico do Brasil, para apoiar na 

orientação da elaboração da dissertação, fazer seminários, palestras e lecionar, se 

necessário, que, para o efeito, se deslocarão a São Vicente. 

 

8.2 Recursos Materiais 

 

A Universidade do Mindelo conta com bons recursos materiais para apoiar esta oferta 

formativamente, nomeadamente Laboratórios de Informática bem equipados, com 

disponibilidade de Softwares Aplicacionais, fácil e rápido acesso à internet, mediateca 

com biblioteca virtual incorporada em cada posto de investigação, para além da 

Biblioteca da Universidade.  

 

Dispõe ainda de uma sala de videoconferência e recurso ao Moodle, através dos quais 

oferece uma alternativa ao ensino presencial, partilhando matérias entre docentes e 

alunos localizados nas diversas ilhas de Cabo Verde ou em qualquer país da CPLP e 

algumas sessões on line ou em video streaming. 

 

8.3 Coordenadora do Curso 

 

O Mestrado em Gestão Educacional será coordenado pela Professora Doutora Isabel 

Lima Lobo, da Universidade do Mindelo, onde também leciona noutros cursos e 

coordena a Cátedra António Aurélio Gonçalves. 

 

 

 



Universidade do Mindelo 

Departamento das Ciências Humanas, Jurídicas e Sociais  

 

 

Mestrado em Gestão Educacional 

Plano de Estudo  

20 

9. APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

Aprovado pelo Conselho Científico aos 28 do mês de janeiro de 2019 

 

Homologado pelo Reitor da Universidade do Mindelo aos 29 do mês de janeiro de 2019 

 

 

 

 

 

 

O Reitor 

 

 

 

 

Albertino Emanuel Lopes da Graça 
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CURSO DE MESTRADO EM GESTÃO EDUCACIONAL 

ANO LETIVO 2019 – 2020 

 

CORPO DOCENTE 
 

 

Coordenador do Curso: Professora Doutora Isabel de Almeida Lima Lobo 

Graus Académicos: Licenciada em Filologia Românica 

                                  Mestre em literatura brasileira e africanas de expressão portuguesa 

                                  Doutora em Ciências Literárias 

 

 

 

1ª Unidade Curricular: Teoria da Administração e Políticas Educativas  

Docente: Professora Doutora Marina Gomes Sousa Ramos (Universidade do Mindelo) 

Currículo Resumido: 

- Licenciatura em História – UFRJ, Brasil 

- Diplomada em Docência Profissional- UFRJ, Brasil 

- Doutora em Ciências Sociais, História da Arte – UO 

 

2ª Unidade Curricular: Planeamento em Educação 

Docente: Professora Doutora Dora Oriana Gomes Pires dos Reis (Universidade do Mindelo) 

Currículo Resumido: 

- Licenciatura em Língua e Cultura Portuguesa variante Língua Estrangeira 

- Mestrado em Estudos Africanos especialidade Linguística 

- Doutoramento em Ciências Linguísticas 

 

3ª Unidade Curricular: Direção e Gestão de Organizações Educativas e de Recursos 

Humanos 

Docente: Professora Doutora Elisa Ferreira Silva (Universidade de Cabo Verde) 

Currículo Resumido: 

- Licenciatura em Filosofia – Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa 

- Diplomada em Gestão Escolar – Escola de Educação de Setúbal 

- Mestrado em Ciências da Educação, Esp. em Administração Educacional – Faculdade de 

Psicologia e Ciências da Educação- Universidade de Lisboa 

- Doutoramento em Ciências da Educação, Esp. em Tecnologia Educativa – Universidade do 

Minho 

- Diplomada em Docência Profissional – Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa 

 

4ª Unidade Curricular: Gestão Financeira de Organizações e Projetos 

Docente: Professor Doutor José Augusto Lopes da Veiga (Universidade do Mindelo) 

Currículo Resumido: 

Licenciado em Economia 

Mestrado em Gestão de Desenvolvimento e Cooperação Internacional 

Mestrado em Desenvolvimento e Planificação 

Doutor em Economia 
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5ª Unidade Curricular: Metodologia da Investigação 

Docente: Professora Doutora Isabel de Almeida Lima Lobo (Universidade do Mindelo) 

Currículo Resumido: 

- Licenciatura em Filologia Românica, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa 

- Diplomada em Docência Profissional, Ministério da Educação, Portugal 

- Mestrado em Literatura Brasileira e Africanas de Expressão Portuguesa, FL 

- Doutoramento em Ciências Sociais, Ciências Literárias, Universidade do Oriente 

 

6ª Unidade Curricular: Tecnologia Educacional – Tópicos Avançados em Sistemas de 

Informação 

Docente: Professor MsC Emanuel Almeida Spencer (Universidade do Mindelo) 

Currículo Resumido: 

- Licenciatura em Engenharia de Sistemas Informáticos 

- Mestrado em Engenharia, especialização em Sistemas de Computadores  

 

7ª Unidade Curricular: Avaliação Institucional e Qualidade Educacional 

Docente: Professora Doutora Isabel de Almeida Lima Lobo (Universidade do Mindelo) 

Currículo Resumido: 

- Licenciatura em Filologia Românica, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa 

- Diplomada em Docência Profissional, Ministério da Educação, Portugal 

- Mestrado em Literatura Brasileira e Africanas de Expressão Portuguesa, FL 

- Doutoramento em Ciências Sociais, Ciências Literárias, Universidade do Oriente 

 

8ª Unidade Curricular: Comportamento Organizacional 

Docente: Professor Doutor Carlos Lopes da Graça (Universidade do Mindelo) 

Currículo Resumido: 

- Licenciatura em Psicopedagogia Curativa, Universidade Moderna de Lisboa 

- Mestrado e Doutoramento em Didática e Organização Educativa, Universidade de Sevilha  

- Diplomado em Didática de Organizações de Instituições Organizativas, Universidade de 

Lisboa e Universidade de Sevilha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidade do Mindelo 

Departamento das Ciências Humanas, Jurídicas e Sociais  

 

 

Mestrado em Gestão Educacional 

Plano de Estudo  

23 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO 

 

 

 

(Nome) ________________________________________________________________ 

 

maior, (nacionalidade) ____________________________________________________ 

 

(residente) _____________________________________________________________ 

 

(profissão) _____________________________________________________________ 

 

declara, para o efeito do disposto no artigo 34º, número 3, do Decreto-Lei nº 17/2007, 

 

que aceita coordenar o Curso de Mestrado em Direito a ser ministrado no próximo ano  

 

letivo, 2012 – 2013, na Universidade do Mindelo. 

 

 

Mindelo 25 de março de 2019 

 

O Declarante 

 

 

 

______________________________________________ 
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DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO 

 

 

 

(Nome) ________________________________________________________________ 

 

maior, (nacionalidade) ____________________________________________________ 

 

(residente) _____________________________________________________________ 

 

(profissão) _____________________________________________________________ 

 

declara, para o efeito do disposto no artigo 34º, número 3, do Decreto-Lei nº 17/2007, 

 

que aceita ministrar a disciplina de __________________________________________ 

 

Integrada na parte letiva do Plano de Estudos do Curso de Mestrado em Direito, a ser  

 

ministrado no próximo ano letivo, 2012 – 2013, na Universidade do Mindelo. 

 

 

Mindelo 25 de março de 2019 

 

O Declarante 

 

 

 

___________________________________________ 

 

 

 


