
INSCRIÇÕES ATÉ 31 DE JULHO



OBJETIVOS
Contribuir para a qualificação de profissionais da educação, a fim de que 
realizem análises críticas da problemática educacional brasileira e da realidade 
institucional, e atuem na transformação destas, no âmbito de seu alcance, com 
vistas ao desenvolvimento local, regional ou nacional;

Formar profissionais, gestores e docentes pesquisadores, com domínio dos 
processos de investigação científica, a fim de que produzam conhecimento e 
elaborem novos métodos, experiências curriculares, práticas educativas  
e materiais de ensino;

Criar situações que promovam o desenvolvimento da autonomia do educador, 
numa busca permanente de desenvolvimento profissional.

PÚBLICO ALVO
Profissionais graduados em Ensino Superior da área de educação e afins, 
interessados nas questões específicas educacionais em todos os níveis de ensino.

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO
Abrange a formação de professores e gestores educacionais, com estudos sobre a 
formação das mesmos em diferentes níveis de ensino, observando os limites e as 
possibilidades da inovação pedagógica nas ações educacionais e problematizando 
as repercussões das políticas educacionais nas práticas educativas ao contemplar 
experiências que promovam o desenvolvimento profissional em educação.

LINHAS DE PESQUISA
Formação de professores, currículo e práticas inovadoras
Investiga a formação inicial e continuada de professoras e os saberes mobilizados 
nos processos formativos e curriculares; considera as práticas docentes 
numa perspectiva contemporânea, em que as intervenções metodológicas e 
tecnológicas inovadoras se dão em diferentes tempos, espaços, modalidades e 
níveis de ensino, capazes de criar identidades e características distintivas num 
cenário educacional e cultural diversficado.

Formação de gestores, processos educativos e avaliação
Investiga e analisa criticamente a gestão educacional, a partir de seus 
fundamentos filosóficos, epistemológicos, políticos e históricos; contempla estudos 
e intervenções sobre a gestão, avaliação de sistemas e processos educacionais.

DURAÇÃO
Mínima:
18 meses

Máxima:
24 meses

VAGAS
A cada processo 

seletivo são  

ofertadas 20 vagas



INSCRIÇÃO  
PARA ALUNO  
ESPECIAL
É permitida a entrada de alunos  
especiais no programa, mediante  
entrevista com a coordenação do curso.  
No entanto, para que haja vínculo efetivo com  
o curso, o aluno especial precisa ser aprovado  
no processo seletivo e matricular-se como aluno  
regular. Posteriormente poderá requerer aproveitamento  
dos créditos obtidos, de acordo com as normas específicas do  
regimento do programa, bem como os valores pagos nas disciplinas cursadas.

CORPO DOCENTE
Nossos Professores Doutores são altamente capacitados com preparação e 
instrução pedagógica para tornar as aulas dinâmicas e criativas, proporcionando 
aos alunos a aquisição do conhecimento de forma agradável e atrativa.

Conheça o Corpo Docente do Mestrado Profissional em Educação através do site:

ec.unasp.br/med

FLEXIBILIDADE
A grade horária das disciplinas obrigatórias e optativas oferece ao 
aluno a possibilidade de organizar o seu próprio horário, considerando a 
progressão do curso em relação aos créditos exigidos para sua conclusão. 
Isso permite conciliar a vida profissional com a vida acadêmica.

A grade horária encontra-se disponível em:

ec.unasp.br/med-grade

ESTRUTURA CURRICULAR
Disciplinas Obrigatórias

 Pesquisa em Educação
 Educação na Contemporaneidade: 
Politicas, Concepções e Práticas

 Práticas Educacionais no Contexto da 
Educação Integral

 Seminário de Orientação de Pesquisa 

 

Disciplinas Optativas

 Gestão de Processos Educacionais
 Políticas e Práticas em Avaliação 
Educacional

 Currículo: Tendências Atuais
 Escola, Sociedade e Inclusão  
do Aluno

 Educação e Novas Tecnologias
 Práticas Interativas
 Seminário de Formação Docente para 
a Educação Básica

 Seminário de Formação Docente para 
o Ensino Superior

 Seminário em Gestão Educacional



19 3858 9377
19 3858 9477

mestrado.educacao@unasp.edu.br

ec.unasp.br/med

Edital e inscrição para o processo seletivo 
disponíveis no link:

ec.unasp.br/editalmestrado

MAIS INFORMAÇÕES


