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1. EMENTA 

A responsabilidade sócio
Projeção do valor para os clientes e demais partes interessadas. O 
realidade das redes sociais: ênfase para as redes de compromisso social.  O terceiro 
setor: marco conceitual para seu entendimento. A racio
ações de solidariedade. A ética e a responsabilidade social. A Teoria da Delimitação 
dos Sistemas Sociais. As organizações voltadas para objetivos solidários. Isonomias 
e as organizações economicistas: parâmetros de comparações e 
do empresariado nacional e suas organizações de solidariedade e responsabilidade 
social. 

 
 

2. OBJETIVOS 

• Fornecer embasamento sobre os aspectos políticos e ideológicos

terceiro setor e da responsabilidade social

• Analisar o conceito 

• Contribuir para a formação do administrador enfocando a p

administração focalizando a responsabilidade social e os agentes de 

transformação 

• Discutir a posição

responsabilidade social e a empresa cidadã

 

CENTRO DE CIÊNCIAS  
JURÍDICAS E ECONÔMICAS  

COLEGIADO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO NOTURNO 

PROGRAMA  

DISCIPLINA: RESPONSABILIDADE SOCIAL DO TERCEIRO SET OR
PROFESSOR: DIRCE NAZARE DE ANDRADE FERREIRA  
CARGA HORÁRIA:                                                                                                        

PERÍODO:                                                                                                                   

A responsabilidade sócio-ambiental como valor estratégico para as empresas. 
Projeção do valor para os clientes e demais partes interessadas. O 
realidade das redes sociais: ênfase para as redes de compromisso social.  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 
dos 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 

Fornecer embasamento sobre os aspectos políticos e ideológicos

terceiro setor e da responsabilidade social 

Analisar o conceito de terceiro setor e seu surgimento no Brasil

Contribuir para a formação do administrador enfocando a p

administração focalizando a responsabilidade social e os agentes de 

Discutir a posição do administrador em meio à gestão da 

nsabilidade social e a empresa cidadã 
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valor estratégico para as empresas. 
Projeção do valor para os clientes e demais partes interessadas. O conceito e a 
realidade das redes sociais: ênfase para as redes de compromisso social.  O terceiro 

nalidade substantiva e as 
ações de solidariedade. A ética e a responsabilidade social. A Teoria da Delimitação 
dos Sistemas Sociais. As organizações voltadas para objetivos solidários. Isonomias 

distinções. As ações 
do empresariado nacional e suas organizações de solidariedade e responsabilidade 

Fornecer embasamento sobre os aspectos políticos e ideológicos do 

de terceiro setor e seu surgimento no Brasil 

Contribuir para a formação do administrador enfocando a política, a 

administração focalizando a responsabilidade social e os agentes de 

do administrador em meio à gestão da 



2. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

UNIDADE I 

-Reflexões sobre o terceiro setor 

-Surgimento do terceiro setor no contexto local e global 

-Atividades desenvolvidas pelo terceiro setor 

-Responsabilidade Social e agentes de transformação 

-Gestão social cooperativa 

-Estratégias genéricas para gestão de ONGs 

 

UNIDADE II 

-Origem e conceito de responsabilidade social 

-Abordagem histórica da responsabilidade social 

-Vantagens da adoção da responsabilidade social 

-Responsabilidade Social e políticas públicas 

 

4. METODOLOGIA DE ENSINO  

As aulas serão expositivas, com discussão de textos indicados e atividades em 

grupo.  

5. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

a) 3 Provas individuais – valendo nota 10,0 

b) 1 Prova Final- valendo nota 10,0 

O estudante que obtiver média igual ou superior a 7,0 nas 03 provas estará 

dispensado da prova final. 

O aluno deve estar presente, no mínimo , em 75% das aulas.  
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