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I – IDENTIFICAÇÃO 
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Carga Horária: 75 

Nome do 
Professor: 
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II – EMENTA  
Conceitos de Terceiro Setor, Economia Social e Economia Solidária. Natureza e ação 
socioeconômica de organizações não governamentais, fundações, institutos, cooperativas, 
associações comunitárias, organizações da sociedade civil de caráter público (OSCIP) e de 
entidades filantrópicas. Delineamento do campo científico de estudo dessas organizações. A 
gestão de organizações do Terceiro Setor, da Economia Solidária e da Economia Social. 
Noções das dimensões sociais, políticas e econômicas relacionadas ao fenômeno: sociedade 
civil, democracia, espaço público, autonomia social, desenvolvimento local sustentável, gestão 
ambiental, interfaces sociedade civil/Estado/setor privado. Formas de gestão das Organizações 
do Terceiro Setor: Autogestão, Cogestão, Gestão Participativa e Heterogestão. Relações de 
Poder e Organizações Sociais. 

 

III – OBJETIVOS DA DISCIPLINA 
 Formar administradores capazes de aliar a competência profissional, científica e 

humanística para atuarem em diferentes contextos organizacionais e sociais com ética, 
responsabilidade social e ambiental. 

 Formar administradores com capacidade para criar e atuar em organizações sem fins 
lucrativos promovendo condutas legais e formais nestas organizações de maneira que elas 
possam desenvolver-se de forma sustentável. 

 Formar administradores com habilidades para aplicar uma metodologia sistematizada para 
gerenciar organizações não governamentais. 

 Interpretar cenários, avaliar as situações mais críticas, buscar e aplicar recursos que 
possam abrir novas oportunidades para as pessoas mais necessitadas. 

 Aferir resultados e impactos gerados pelas organizações não governamentais do terceiro 
setor. 
 

IV – METODOLOGIA DE ENSINO 
 
Aulas expositivas e dialogadas, incitando a interatividade através dos debates e mecanismos 
de feedback que visem relacionar teoria e prática e que possam envolver o acadêmico de 
forma dinâmica e participativa, contribuindo assim, para o processo de aprendizagem. 
Leituras e interpretações de textos; 
Estudos de casos; 
Trabalhos extra-sala, com apresentações individuais ou em grupo; 
Utilização de filmes sobre o tema; 
Pesquisas bibliográficas; 

 



Utilização de recursos instrucionais, tais como: Datashow, TV e vídeo; 
Seminário; 
Atividades assíncronas (pesquisa sobre o tema sustentabilidade, estudo de texto e filme sobre 
responsabilidade social). 
 
Encontros Síncronos utilizando a Plataforma Google Meet – Acontecerá todas as terças-feiras 

às 19:00h, no período de 05/07/2021 a 28/09/2021 - transmissão de aula on-line; 
 
Encontros Assíncronos utilizando o SIGAA – serão utilizadas as metodologias de fóruns, 

atividades, banco de questões e estudos de casos.  
 
Será utilizada a ferramenta pedagógica de análise de estudos de caso de maneira que traga 
uma abordagem holística e interativa para o ensino e a aprendizagem, possibilitando ao aluno 
a aplicação prática de tais conceitos, ou seja, como serão utilizados na vida profissional (real). 
Assim como resolução de exercícios, um complemento ao das aulas expositivas, com o intuito 
de fixar os conceitos apresentados nas aulas expositivas será aplicado um exercício baseado 
naquilo que foi exposto em sala de aula. 

 

V – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Programa 

Conteúdo: Perspectiva histórica do Terceiro Setor, Conceituação, o desafio da gestão do 
Terceiro Setor, Funções essenciais para administração do terceiro Setor, Os conselhos e suas 
funções, Estratégia de implantação e implementação e Liderança no Terceiro Setor. 
 
1. Terceiro Setor: uma perspectiva história e os conceitos; 
2. Características e desafios das organizações de Terceiro Setor; 
3. O desafio da Gestão; 
4. Funções essenciais para administração do Terceiro Setor: Planejamento; 
5. Funções essenciais para administração do Terceiro Setor: organização, direção e controle; 
6. Os conselhos e suas funções; 
7. Aula síncrona e atividade assíncrona – Construir um texto sobre o tema Sustentabilidade – 

(entre 15 e 20 linhas); 
8. Prova da Unidade 1 
9. Conceitos para administrar a estratégia no terceiro setor e sua implementação; 
10. Processos essenciais para administrar a organização e como estruturar a administração; 
11. Aula síncrona e atividade assíncrona – ler o texto “A mulher e o Terceiro Setor” e responder 

o questionário; 
12. Compreendendo a cultura de uma organização do Terceiro Setor; 
13. A Liderança nas organizações do Terceiro Setor – Administrando pessoas; 
14. Aula síncrona e atividade assíncrona – Resumo do filme “Um sonho possível”; 
15. Liderança nas organizações do Terceiro Setor – Administrando trabalhos diferentes; 
16. Terceiro Setor: ética e responsabilidade social; 
17. Conceitos de Terceiro Setor, Economia Social e Economia Solidária; 
18. Natureza e ação socioeconômica de organizações não governamentais, fundações, 

institutos, cooperativas, associações comunitárias, organizações da sociedade civil de 
caráter público (OSCIP) e de entidades filantrópicas. 

19. A gestão de organizações do Terceiro Setor, da Economia Solidária e da Economia Social; 
20. Noções das dimensões sociais, políticas e econômicas relacionadas ao fenômeno: 

sociedade civil, democracia, espaço público, autonomia social, desenvolvimento local 
sustentável, estão ambiental, interfaces sociedade civil/Estado/setor privado; 

21. Formas de gestão das Organizações do Terceiro Setor: Autogestão, Cogestão, Gestão 
Participativa e Heterogestão. 

22. Relação de Poder e Organizações Sociais. 

 

VI – PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
 Unidade 1 – Atividades (4 pontos) e Prova Objetiva (6 pontos) – Atividades assíncronas 

semanais, cuja a soma, dessas, irá computar 4 pontos; E, uma avaliação escrita, sobre o 
conteúdo da disciplina ministrada durante o bimestre, valendo 6 pontos. 

  



 Unidade 2 – Atividades (4 pontos) e Prova Objetiva (6 pontos) – Atividades assíncronas 
semanais, cuja a soma, dessas, irá computar 4 pontos; E, a elaboração de um projeto 
sobre o Terceiro Setor para 

 

VII – VALIDAÇÃO DA FREQUÊNCIA 

 Participação nas aulas expositivas dialogadas (síncronas);   

 Envio das atividades; 

 Execução de Prova Objetiva; 
 Os alunos que não participarem dos itens anteriores, estarão automaticamente reprovados. 

 Comparecimento de forma online nos Encontros Síncronos  
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