
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas 
Departamento de Administração 

Av. Fernando Ferrari , 514 - Campus Universitário - Goiabeiras 
CEP. 29075.910 -ES – Brasil- Tel. (27) 3335.2599 

E-Mail cursoadm@npd.ufes.br 
 

 
PROGRAMA 

 

 
 
Disciplina: Tópicos especiais em administração do 
terceiro setor* 

Código:  Adm-06163 

Professor:  Luiz Leôncio Lorenzoni Horário:  3ª e 4ª,de 9-11h. 
Carga Horária: 60 Horas Turma:  01 
Período: 2014-1 Sala: 308  

 
 

 
1 – EMENTA 
O terceiro setor: marco conceitual para seu entendimento – a racionalidade substantiva e as  
Ações de solidariedade, a ética e a responsabilidade social,a teoria da delimitação  de sistemas 
sociais; as organizações voltadas para objetivos solidários – isonomias e as organizações 
economicistas : parâmetros de comparações e distinções ; as ações do empresariado nacional  
e suas organizações  de solidariedade e responsabilidade social. 
 
 
2 – OBJETIVOS 
A disciplina deverá proporcionar conteúdos  para a inserção do aluno num debate sobre os 
limites e competências morais e legais da prestação de serviços à Sociedade.Ao mesmo 
tempo,deverá possibilitar visões e habilidades para a atuação técnica e gerencial no chamado 
terceiro setor e em suas relações com os demais setores,em termos micro e macrossocietários. 
 
 
3 – PROGRAMA 
 
3.1-Terceiro setor: organizações sociais,contextualização,conceitos e reflexões básicas. 
 
3.2-Ambiente globalizado e parcerias público privadas; balanço social:origens,conceitos e 
modelos. 
 
3.3-Uma demarcação para o conceito de serviço público e serviço privado,dentro das 
remodelações da organização política moderna 
 
3.4-Organizações não-governamentais e organizações sociais da sociedade civil de interesse 
privado: criação,operação,gestão e controle. 
 
3.5-Parâmetros,comparações,distinções e classificações das organizações do terceiro setor.As 
diversas áreas de atuação das organizações sociais. 
 
 



                                                                                                                               
 
3.6-Gestão social e suas características essenciais.Perigos e ameaças de instrumentalizações e 
aparelhamentos distorcivos. 
                                                                                                                            
3.7-Economia solidária e seus limites estruturais e 
comportamentais.Capitalismo,burocracia,poder e controle social dentro de uma nova lógica. 
 
3.8-Terceiro setor,críticas,dilemas,polêmicas e proposições; casos de sucesso e fracasso. 
 
 
4 – METODOLOGIA DE ENSINO 
Exposição dialogada de temas selecionados, ora por parte do professor, ora por parte dos 
alunos, sempre acompanhada de uma orientação voltada para os objetivos da disciplina. A 
exibição de alguns vídeos relacionados deverá reforçar o conteúdo. 
 
 
5 – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 
Perfil (frequência, participação, leitura, contribuições, etc.) ..............................................  10% 
Apresentação de temas em grupo .......................................................................................  30% 
Prova discursiva .................................................................................................60% 
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-Possíveis textos e vídeos de adequação contingencial. 
 
(*)Disciplina ministrada juntamente com a disciplina “Tópicos Avançados I em Organizações 
e Sistemas”,ADM11027,do Curso de Administração Noturno.O programa das duas 
disciplinas é o mesmo e,portanto,equivalente para efeito de dispensas ou concessões de 
créditos. 
 

 
 

 
 



 
 


