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1 EMENTA 
 
O Terceiro Setor no Brasil e no mundo: Contextualização e perspectiva histórica; Gestão Social; 
As racionalidades envolvidas e a Teoria da Delimitação dos Sistemas Sociais; Características e 
abrangência do Terceiro Setor; Legislação e Titulação; Imunidade e Isenção Tributárias; 
Captação de Recursos; Marketing Social; Trabalho voluntário e remunerado no Terceiro Setor; 
Papel social do Terceiro Setor; Relações entre os três setores; Questões socioambientais. 
 
2 OBJETIVOS 
 

• Compreensão da influência do contexto social, político e econômico no surgimento e 
evolução do Terceiro Setor, e de suas interfaces com a Sociedade, Estado e Mercado; 

• Familiarização com conceitos, teorias e legislação relacionados à temática da disciplina;  

• Desenvolvimento de futuros gestores capazes de compreender e atuar dentro das 
especificidades das organizações sociais sem fins lucrativos; 

• Estímulo ao pensamento crítico e reflexivo, especialmente no que tange aos interesses que 
perpassam o Terceiro Setor e ao seu potencial na promoção da emancipação humana e na 
redução das desigualdades sociais. 
 

 
3 MÉTODO DE ENSINO 
 
A disciplina será ministrada por meio de exposição dialogada, estudos dirigidos, filmes, leitura e 
discussão de textos, seminários, atividades individuais e grupais. 
Ao professor caberá a apresentação e provocação de debates acerca das idéias centrais dos 
assuntos tratados em aula, aos alunos a leitura dos textos e a participação ativa nos debates e 
atividades propostas. 
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4  MÉTODO DE AVALIAÇÃO 
 
4.1 Participação: Presença, pontualidade, interesse, desempenho nas aulas e realização das 
leituras e atividades propostas (análises, fichamentos, questionários, debates, resenhas, etc). 
 
4.2  Desenvolvimento de artigo científico, de acordo com as normas da ABNT, sobre tema 
relacionado à disciplina, com 12 páginas e estruturado da seguinte forma:  

• Introdução, contendo a apresentação da pesquisa, objetivos, justificativa e relevância; 
• Desenvolvimento do Referencial Teórico; 
• Metodologia utilizada para o levantamento dos dados da pesquisa (técnicas, 

instrumentos, tipo de pesquisa, sujeitos...); 
• Análise dos resultados alcançados (a partir dos dados e sua relação com o referencial 

adotado); 
• Considerações finais e 
• Referências. 

 
 
5  DA COMPOSIÇÃO DAS NOTAS 
 
A composição das notas se dará da seguinte forma: 
Nota de Participação = 4,0 (40%) 
Nota do Artigo = 6,0 (60%)  
 
Para aprovação na disciplina o aluno deverá ter média semestral igual ou maior a 7,0 
(sete); média semestral = nota de Participação + nota do Artigo. 
 
Caso o aluno não alcance nota 7,0 (sete) na média semestral, deverá se submeter à prova final, 
com todo o conteúdo da disciplina. A média final, nesse caso, será composta da 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. 
 
Observação importante : independente da nota será reprovado o aluno que apresentar mais que 
25% de faltas no decorrer do semestre. O abono das faltas somente será concedido por meio de 
requerimento escrito e dentro dos casos previstos pelo regulamento da Universidade. 
 

6 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

6.1 Perspectiva histórica: da Revolução Industrial ao Neo Liberalismo; 

6.2 A Gestão Social: idéias centrais; 

6.3 A compreensão do Terceiro Setor sob a ótica da Teoria da Delimitação dos Sistemas Sociais;  

6.4 Características e abrangência do Terceiro Setor no Brasil: principais conceitos e categorias; 

6.5 Legislação e Titulação (OS, OCIPs, UPF, Entidade Beneficente); 

6.6 Imunidade e Isenção Tributárias (conceitos, diferenças e benefícios) 
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6.7 Estratégias de captação de recursos púbicos e privados, e o desenvolvimento de um projeto 
para captação de recursos;  

6.8 Marketing Social e Responsabilidade Social Corporativa: conceitos básicos;  

6.9 Papel social do Terceiro Setor na contemporaneidade segundo as duas principais correntes de 
pensamento; 

6.10 Trabalho voluntário: sentidos e desafios;  

6.11 Terceiro Setor como alternativa de trabalho remunerado;  

6.12 Redes Sociais, Parcerias e Alianças Intersetoriais; 

6.13 A gestão de Organizações do Terceiro Setor no Brasil: principais desafios;  

6.14 A participação do Terceiro Setor no enfrentamento dos problemas ambientais e na busca 
pelo desenvolvimento social sustentável.  
 
A ordem de apresentação/proposição dos tópicos poderá sofrer alterações, visando melhor 
apreensão dos conteúdos.  
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No decorrer do semestre, serão indicados filmes, artigos e reportagens para 
complementação da aprendizagem. 
 


