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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 – 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.  

 

3 – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

Perfil (frequência, participação, leitura, contribuições, etc.)........................................10% 
Apresentação de temas em seminário..........................................................................50% 
Prova discursiva...........................................................................................................40% 
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