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1 EMENTA 

Estudos sobre abordagens de administração que tenham um caráter de inovação ou que 
possuam características tais que mereçam ser estudadas à parte, tais como: gestão por 
competência, gestão do desempenho, gestão de projetos, tecnologias informacionais, 
novas estruturas organizacionais, novas formas de relacionamento intra e inter-
organizacionais, novas tecnologias de influência do consumo, novas tecnologias de 
produção, novas tecnologias de processamento, dentre outras. 
 
2 OBJETIVOS 

Ao final da disciplina, espera-se que os alunos estejam aptos a: 
• Compreender o papel dos negócios sociais na melhoria da relação com o meio 

ambiente e das condições de vida na sociedade;  
• Reconhecer e exercitar outras formas de pensamento e ação gerencial voltados 

para criatividade, sustentabilidade e inovação social;  
• Desenvolver modelos de negócios por meio de sistemas de co-criação; 
• Aplicar os conhecimentos de gestão de negócios em projetos de inovação social. 

 
3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

3.1 Unidade I – Mundo contemporâneo e a crise do capitalismo 
3.1.1 As contradições do sistema capitalista  
3.1.2 As empresas e o capitalismo na encruzilhada 
3.1.3 Desenvolvimento sustentável e novos negócios 
 
3.2 Unidade II – Negócios sociais 
3.2.1 Mercados tradicionais e mercados emergentes  
3.2.2 Empreendedorismo social e inclusão econômica 
 
3.3 Unidade III – Design thinking 
3.3.1 Criatividade e pensamento visual  
3.3.2 Processos de imersão, ideação e prototipagem 
 
3.4 Unidade IV – Modelagem de negócios 
3.4.1 Business Model Generation® 
3.4.2 Inovação social, pensamento visual e projetos 
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4 METODOLOGIA 

A metodologia de ensino será desenvolvida pelo professor em sistema de co-criação com 
a turma. Todo o material de apoio à disciplina estará disponível no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) da UFES no endereço: http://ava.ufes.br    
 
5 AVALIAÇÃO 

O método de avaliação será desenvolvido pelo professor em sistema de co-criação com a 
turma. Entretanto, os critérios de aprovação seguem os parâmetros da universidade, com 
média 7,0 (sete) para aprovação e 5,0 (cinco) para os alunos que não atingirem a média 
no sistema regular e precisem realizar a prova final. Neste último caso, a prova final 
será computada somente para os alunos que não atingiram a média de aprovação. 
 
ATENÇÃO: É de total responsabilidade do aluno acompanhar sua frequência.                 
É permitida a ausência em até 25% (vinte e cinco por cento) das aulas da disciplina, ou 
seja, o equivalente a 15 faltas (ou 7 aulas e meia). Caso seja necessário e naqueles 
casos previstos em lei, o aluno deverá procurar a Pró-Reitoria de Graduação para 
solicitar amparo legal às suas atividades discentes. O professor da disciplina não aceitará 
nenhum tipo de atestado para compensar ou justificar faltas. 
 
6 COMUNICAÇÃO COM O PROFESSOR 

Se desejarem os alunos poderão agendar reuniões com o professor pelo e-mail: 
alexandre.r.rosa@ufes.br para tirar dúvidas ou se aprofundar no conteúdo da disciplina. 
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