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Ser capaz de refletir criticamente sobre os problemas sociais e ambientais que estão presentes na 

sociedade contemporânea e ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e 

administrativa para contribuir com a solução desses problemas e participar da construção de um 

futuro melhor. 

 

 

A gestão social e o gestor social. Economia solidária, economia de comunhão e empreendedorismo 

social. Gestão de organizações do terceiro setor. Responsabilidade social e sustentabilidade 

empresarial. Projetos sociais. 
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1. A Gestão social e o gestor social 

1.1 Evolução histórica da gestão social 

1.2 Contexto do surgimento da gestão social 

1.3 Perspectiva multinível da gestão social: o indivíduo, os grupos, a sociedade e o 

meio-ambiente 

1.4 Interfaces da gestão social: administração, políticas públicas e políticas 

econômicas 

1.5 Gestão social, emancipação e desenvolvimento  

1.6 Habilidades e competências do gestor social 

 

2. Economia solidária, economia de comunhão e empreendedorismo social 

2.1 Novas relações governo, capital e sociedade civil 

2.2 Caminhos da produção não-capitalista 

2.3 Conceitos, origens e práticas da economia solidária 

2.4 Conceitos, origem e práticas da economia de comunhão 

2.5 Comércio justo e comércio solidário: conceitos e práticas 

2.6 Conceitos, origem e práticas de empreendedorismo social 

 

3. Gestão de organizações do terceiro setor 

3.1 Definição de terceiro setor 

3.2 Origens e evolução do terceiro setor 

3.3 Mapa do terceiro setor no Brasil 

3.4 Características das organizações de terceiro setor 

3.5 Aspectos legais de organizações do terceiro setor 

3.6 Gestão de organizações do terceiro setor 

3.7 Críticas ao terceiro setor 

 

4. Responsabilidade social e sustentabilidade corporativas 

4.1 As empresas, a sociedade e o meio ambiente 

4.2 Origens, conceitos e princípios da responsabilidade social corporativa  

4.3 Abordagens e tendências da responsabilidade social corporativa 

4.4 Origens, conceitos e princípios da sustentabilidade corporativa 

4.5 Indicadores de responsabilidade social e sustentabilidade corporativas 

4.6 Estudo das práticas de responsabilidade social e sustentabilidade corporativas 

 

5. Projetos sociais 

5.1 O conceito de projetos sociais, projetos comunitários, projetos solidários 

5.2 Modelos de projetos sociais 

5.3 Elaboração, monitoramento e avaliação de projetos sociais 
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