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Este trabalho tem como objetivo propor um modelo de formação continuada para os gestores
escolares da rede pública de ensino do município de Campos dos Goytacazes por meio de
cursos de capacitação por meio de cursos, oficinas e palestras. Esse projeto já existe desde
2009, sendo implementado na região do baixo paraíba por meio de uma parceria entre a
Universidade Federal Fluminense (UFF), Escola de Ciência Sociais e Humanas de Volta
Redonda-RJ e Coordenadoria Estadual de Educação, conseguindo capacitar mais de 200
diretores de escolas estaduais da região. Sendo que o projeto teve duração entre 2009 a 2012 e
posteriormente foi implementado em Campos dos Goytacazes, por meio de uma parceria entre
a UFF, Câmara de Vereadores e a Escola Municipal do Legislativo (EMUGLE), buscando
atender a diretoras de escolas da rede municipal de ensino. Entre 2014 e 2017 foram realizados
três ciclos de capacitação com turmas com média de 25 alunos e além de promover a formação
de auxiliares de creches escolares, sendo essa uma demanda da secretaria municipal de
educação. Em 2018, o projeto foi selecionado no edital da UFF de extensão com duas bolsas,
então iniciou-se uma nova etapa de planejamento, sendo necessário um novo levantamento das
demandas existentes. A princípio foi estabelecido uma parceria entre a Secretaria Municipal de
Educação e a Câmara de Vereadores de Campos dos Goytacazes-RJ, e nesse sentido que
esse projeto se insere. Para identificar as demandas de capacitação foi elaborado um
questionário a ser aplicado pela Secretaria Municipal de Educação aos gestores escolares. Com
base nos resultados obtidos será possível desenvolver e implementar cursos que realmente
atendam as reais necessidades de capacitação dos gestores escolares e contribuir para a
melhoria da rede municipal de ensino.
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