USCS passa a oferecer mestrado em Educação
As inscrições seguem até fevereiro/16 e as aulas
têm previsão de início para 1º de março

16/12/2015
Estão abertas, a partir deste mês, as inscrições para o curso Stricto Sensu de
Mestrado Profissional em Docência e Gestão Educacional da Universidade Municipal
de São Caetano do Sul (USCS). O período para inscrições já está aberto e se estende
até o dia 11 de fevereiro de 2016.
Tendo como foco a educação básica, o curso destina-se a professores,
coordenadores, gestores, supervisores que atuam nas redes pública e privada de
ensino. As disciplinas serão ofertadas no período noturno, de segunda à sexta-feira,
das 19h às 23h, e aos sábados, das 8h30 às 12h30.
Para se inscrever, o candidato deve entregar a documentação conforme consta no
edital, em www.uscs.edu.br.
O curso
O curso Stricto Sensu da USCS, aprovado pela Capes, tem como objetivo a
qualificação de docentes e gestores para uma atuação profissional ética e
transformadora de processos aplicados, no âmbito da Educação Básica, realizada por
meio da integração do conhecimento teórico com o prático. Desta maneira, busca
contribuir com a criação de práticas educativas reflexivas, que colaborem numa
atuação mais qualificada na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio.
O programa estrutura-se na área de concentração Formação de Professores e
Gestores” e possui duas linhas de pesquisa: Formação Docente e Profissionalidade e
Política e Gestão da Educação.
O aluno do Mestrado Profissional em Docência e Gestão Educacional tem prazo
máximo para conclusão do curso de 4 semestres letivos, ou seja, 24 meses, a contar
da primeira matrícula como aluno regular. Nesse período, deverá cursar 3 disciplinas
obrigatórias, sendo 01 disciplina obrigatória comum e 02 disciplinas obrigatórias por
Linha de Pesquisa, e no mínimo 3 disciplinas optativas para o cumprimento dos
créditos. Por fim, deverá elaborar o trabalho final de curso, que pode ser apresentado
em diferentes formatos: dissertação, relato de projeto de intervenção, material didático
para a rede de ensino e demais formas previstas no Art. 7º, item VIII, parágrafo 3º da
Portaria Normativa nº 7/2009, que dispõe sobre o mestrado profissional no âmbito da
Capes.
Cronograma
Período de inscrição: 1/12/2015 a 11/02/2016
Provas: 13/02/2016
Entrevistas: 20/02/2016 e 21/02/2016
Divulgação do resultado final: 23/02/2016

Matrículas: 24/02/2016 a 26/02/2016
Início das atividades: 01/03/2016

Mais informações em www.uscs.edu.br na secretaria da Pós-Graduação
Horário de funcionamento: das 9h às 17h30
Tel.: 4239-3217 ou 4239-3354
E-mail: posstricto@uscs.edu.br
Rua Santo Antônio, 50, Centro, São Caetano do Sul, SP.
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