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1. EMENTA 
 
Responsabilidade Social e Meio Ambiente. 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 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 social. 
  
   
2. OBJETIVOS 
 
o Compreensão das interfaces entre Sociedade, Estado e Mercado; 
o Compreensão da influência do contexto social, político e econômico no surgimento e 
evolução do Terceiro Setor e da Responsabilidade Social Corporativa; 
o Assimilação de conceitos, teorias e legislação relacionados à disciplina;  
o Estímulo à prática da pesquisa e ao exercício da confrontação entre “realidade” e “teoria”; 
o Incentivo ao desenvolvimento de visão crítica e pensamento reflexivo. 
 
3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Unidade 1 – Perspectiva histórica da Responsabilidade Social 
o Da Revolução Industrial ao Neoliberalismo; 
o Origem e evolução do conceito de Responsabilidade Social; 
o Ética nas relações entre empresas e sociedade e os fundamentos teóricos da 
Responsabilidade Social; 
o Responsabilidade Social Corporativa e Cidadania Empresarial; 
o Responsabilidade Social no contexto brasileiro. 
 
Unidade 2 - Responsabilidade Social: concepções e alcances 
o Voluntariado empresarial: as organizações voltadas para os objetivos solidários e a gestão 
da empresa cidadã; 
o Marketing social empresarial como valor estratégico da responsabilidade social; 
o As ferramentas normativas da Responsabilidade Social; 
o Balanço Social como instrumento de cidadania; 
o As iniciativas de incentivos à Responsabilidade Social no contexto global. 
 



Unidade 3 - Terceiro Setor: marco conceitual para o seu entendimento 
o Contexto histórico em que emerge as Organizações do Terceiro Setor; 
o O Terceiro Setor e o seu papel social  na contemporaneidade; 
o As Organizações Não Governarmentais segundo as duas principais correntes de 
pensamento. 
 
Unidade 4 - O Terceiro Setor e a Sociedade Civil 
o As Redes Sociais, parcerias e alianças intersetoriais; 
o O Terceiro Setor e as parcerias com a Administração Pública: títulos públicos, OSCIP, OS, 
UPF, Filantropia e Entidades Beneficentes; 
o Terceiro Setor: regulação no Brasil. 
 
Unidade 5 - A Teoria da Delimitação dos Sistemas Sociais 
o Racionalidade Instrumental e Substantiva; 
o O paradigma paraeconômico no modelo multicêntrico de alocação; 
o Isonomias e as organizações economicistas: parâmetros de comparações e distinções. 
 
4. METODOLOGIA 
 
Para o desenvolvimento do conteúdo proposto, são propostas as seguintes técnicas:  
o Aulas expositivas com apresentação de ilustrações e exemplos relativos aos temas 
ministrados e incitação à participação e discussão em sala de aula; 
o Sugestão de leitura de artigos científicos, notícias e legislação sobre os assuntos discutidos 
em sala de aula;  
o Apresentação de seminários; 
o Realização de exercícios práticos em sala de aula; 
o Redações; 
o Visitas a espaços sociais  ligados à disciplina;  
o Resolução de questões formuladas pelo professor ou extraídas de outros conteúdos, como 
de outros cursos e de concursos públicos; 
o Discussões reflexivas e críticas sobre os temas desenvolvidos em sala de aula, buscando 
unir teoria e prática, com vistas ao desenvolvimento de capacidade de intervenção na realidade. 
 
5. RECURSOS: 
 
Para o desenvolvimento do conteúdo proposto, serão utilizados os seguintes recursos:   
o Projeção (power-point); 
o Internet; 
o Laboratório de informática; 
o Apostilas; 
o Quadro; 
o Leituras; 
 
6. AVALIAÇÃO: 
 
A avaliação será realizada duas vezes no semestre, cada uma conforme os seguintes critérios e 
pontuação: 
o Presença, pontualidade e participação em sala de aula: 10 pontos 
o Resenhas, redações, seminários ou outras atividades: 10 pontos 
o Prova Escrita: 80 pontos 
o Total por bimestre: 100 pontos 



o Nota Final do semestre:  média das notas dos dois bimestres. 
 
Observações: 
a) Caso o aluno não alcance nota 7,0 (sete) na média semestral, deverá se submeter à prova final, 
de todo o conteúdo da disciplina.  A média final, nesse caso, será a média semestral + nota da 
prova final, dividido por 2, devendo ser igual ou superior a 5,0 (cinco) para que o aluno seja 
considerado aprovado na disciplina.  
b) O aluno deve estar presente em, no mínimo 75% das aulas, caso contrário, haverá reprovação 
por falta, independentemente dos resultados obtidos em outros quesitos do processo de avaliação, 
ressalvados os casos previstos pelas normas da UFES.  
 
7. MEIOS DE COMUNICAÇÃO COM O PROFESSOR: 
 
O aluno poderá solicitar atendimento individual ao professor, podendo fazê-lo: 
o Pessoalmente, nos dias de aula; 
o Por meio do endereço eletrônico prof.rogeriozanon@gmail.com 
o Por meio do quadro de avisos, onde serão divulgadas as notas parciais 
o Por meio do e-mail da turma e do Portal do Professor, onde serão divulgadas as notas finais. 
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