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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,institutos e fundações.As 
organizações não governamentais,sua identificação e regulamentação. 
 
 
 
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,organizações  da sociedade civil de interesse público 
e organizações da sociedade civil.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: organizações sociais, organizações da sociedade civil 
e organizações da sociedade civil de interesse público - criação,operação,gestão e controle. 
 

 



3.5-Parâmetros,comparações,distinções e classificações das organizações do terceiro setor.As 
diversas áreas de atuação das organizações do chamado terceiro setor. 
 
 
                                                                                                                               
 
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,direitos e controle social dentro de um 
contexto de reforma e modernização. 
 
3.8-Terceiro setor,críticas,dilemas,polêmicas e proposições; sucessos,fracassos e desafios. 
 
 
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 .......................................................................................  50% 
Prova discursiva .................................................................................................  40% 
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