
PLANO DE ENSINO 
 

1.   DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina 

Curso: Ciências da Administração 

Disciplina (Obrigatória): Laboratório de Gestão: organizações da sociedade civil 

Professor: Dr. Sérgio Luís Boeira -email sbsergio762@gmail.com                   Estagiário Docente: Lourenço Kawakami Tristão. 
 Código: CAD 7826 turma 06316 Carga Horária: 72h/a Créditos: 04 Horários normais: terças 20h:20-22h; Sextas: 18h30-20h10 

 
 
 

Período/Fase: 6ª                                                   Ano: 2020/1 

2.    EMENTA:  
As origens e as interfaces do conceito de sociedade civil no campo da administração. A constituição da sociedade civil na contemporaneidade e as suas novas formas 

organizacionais. Eixos estruturantes: esfera pública, gestão democrática, participação, ação coletiva, bem comum e autogestão. As organizações contemporâneas da 

sociedade civil brasileiras nas suas mútuas interações com o mercado e o Estado, suas ações e institucionalizações. Estudos de práticas organizacionais das organizações 

da sociedade civil: economia social e solidária, comércio justo, capital social, cooperativismo solidário e finanças solidárias. 
 
 
A prática profissional nas diversas áreas de formação do Administrador. A realização de estudos dirigidos a partir de uma visão da sociedade civil 
(terceiro setor e economia solidária). 



3.    OBJETIVO DA DISCIPLINA: 
 

O objetivo geral desta disciplina é estimular o aprendizado metacognitivo (reflexivo, crítico) sobre o contexto histórico, social, político e econômico em 

que emergiram as organizações da sociedade civil, bem como caracterizar a gestão de organizações do terceiro setor e/ou de economia social/solidária, de 

forma a proporcionar ao estudante embasamento teórico-prático para atuação neste tipo de organização. 

 

Para atingir esse objetivo foram delineados os seguintes objetivos específicos: 

 

- refletir sobre conceitos específicos (controle social, tecnologia social, cidadania, terceiro setor, economia solidária, etc) e sobre as relações das 

organizações civis com outros atores que fazem parte do contexto social, político e econômico em que estão inseridas;  

 

- refletir sobre a perspectiva histórica do terceiro setor/economia solidária em nível mundial, latino-americano, nacional e local a partir da discussão do 

surgimento das organizações que compõem esse setor em cada um dos contextos; 

 

- refletir sobre as peculiaridades da gestão de organizações do terceiro setor, economia solidária, cooperativismo, economia 

colaborativa/compartilhamento.   

 

4.  TEXTOS E VÍDEOS  
 

Os textos estão disponíveis na página da disciplina no Moodle. Na página da disciplina há 4 tópicos destacados: 1. Textos didáticos e plano de 

ensino 2. Textos básicos. 3. Textos complementares.  4. Postagem de trabalhos. 

Vídeos serão indicados por link no Espaço Livre (Moodle). 

 

 

5.  METODOLOGIA DE TRABALHO (ver Conteúdo Programático e Cronograma de aulas,  após bibliografia) 

 

- Aulas expositivo-dialogadas; palestras; 
- Diálogos sobre textos e vídeos;  
- Seminários com apresentação de atividades curriculares (AC); 



- Exercícios diversos, mapas mentais, questionário. 
- Interações síncronas poderão ser testadas por meio de plataformas como Google Meet, Jitsi Meet, Zoom ou outra.  
- Interações assíncronas serão realizadas pelo Moodle (no fórum Espaço Livre).  
   
  
6.  SISTEMA DE AVALIAÇÃO: 
 
Está fundamentado na metacognição, ou aprendizagem significativa, criativa, reflexiva, crítica. A obra fundamental de referência da 
metacognição é O conhecimento do conhecimento, de Edgar Morin.  
 
O sistema é apresentado em forma de conjuntos de slides em power point e textos didáticos (apresentados em no ambiente virtual - Moodle). 
Envolve diversos critérios qualitativos, incluindo uma tabela de autoavaliação. 
 
A metacognição visa a capacidade de aprender a aprender, a metaleitura (reflexão sobre os hábitos de leitura), a reflexão sobre a atenção e a 
capacidade de redigir, descrever, contextualizar, comparar, argumentar, etc. 
 
A participação dialógica e compreensiva dos estudantes é fundamental, para superar a memorização básica, característica dos formatos 
industrializantes de ensino-aprendizagem.  
 
A avaliação qualitativa terá como objetos atividades em grupos, em duplas e individualmente, em forma de seminários, envolvendo 
questionários, mapas mentais (associações de ideias ou representações sociais), debates, redações e outros exercícios. 
 
O professor poderá incluir prova escrita individual sobre determinado conteúdo, caso não haja participação e aprendizado efetivo.  
 
6.1. Atividades Curriculares (AC) 
 
Haverá formas de atividades curriculares (AC) de três tipos: 
 

Tipo 1: diversas AC que valem presença e fazem parte da nota geral de participação na disciplina.  Portanto,  não há nota específica para este tipo 
de AC. 

Tipo 2: três AC (valor 3,0 cada uma. Total 9,0)  

Tipo 3: AC relativa à tabela de autoavaliação (1,0) 

As atividades curriculares síncronas (via plataformas como Google Meet e outras), devido à pouca confiabilidade da internet atualmente, não 
terão presenças ou faltas contabilizadas, mas poderão servir para comunicação entre professor e estudantes a fim de complementar as 



aulas assíncronas e eventualmente também para apresentação de trabalhos ou palestras de convidados.  
 
Os estudantes que atingirem a média 6,0 estarão aprovados. Aqueles que ficarem com notas entre 3,0 e 5,5 poderão obter direito de recuperação 
por meio de um trabalho extra, caso tenham frequência suficiente e tenham postado a tabela de autoavaliação de acordo com os critérios de 
metacognição.  
 
6.2. Frequência 
 
A frequência mínima é de 75% das aulas. A aferição das presenças será realizada por meio da participação no Espaço Livre, no Moodle, ao longo 
de cada semana. As dificuldades para participação em atividades síncronas, em caso de falhas na conexão à internet, poderão ser compensadas 
pela participação em exercícios no Espaço Livre, que será usado como intranet para contatos entre professor e estudantes. 

 
7.   ATENDIMENTOS EXTRACLASSE: 

 
Será realizado pelo professor, mediante agendamento prévio via Espaço Livre do Moodle, webconferência no Facebook ou e-mail: 

sbsergio762@gmail.com. 

 
 

8.    BIBLIOGRAFIA 
 

 
ABONG (Associação Brasileira de Organizações Não-governamentais). Carta de Princípios. Disponível em: < http://www.abong.org.br/>. Acesso em: 

abr.2010. 

ABRANTES, J. Associativismo e cooperativismo. Rio de Janeiro: Editora Interciência, 2004. 

ABREU, M. F. Do lixo à cidadania: estratégias para a ação. Brasília: Caixa Econômica Federal e UNICEF, 2001. 

ALBUQUERQUE, A. C. C. Terceiro setor: história e gestão de organizações. São Paulo: Summus, 2006. 

BOEIRA, S. L. Indústria de tabaco e cidadania: confronto entre redes organizacionais. Revista de Administração de Empresas (RAE), vol. 46, n. 3, 

p. 28-41, jul/set., 2006.  

BOEIRA, S. L.; CAMPOS, L. M.; FERREIRA, E. Redes de catadores-recicladores de resíduos em contextos nacional e local: do gerencialismo 

instrumental à gestão da complexidade? Revista Organizações & Sociedade, vol. 14,  n. 43, p. 37-55, out/dez, 2007. 

BOEIRA, S. L.; MUDREY, D. Teoria da delimitação de sistemas sociais em duas unidades da UNI-Yôga. Revista Organizações & Sociedade, vol. 

17, n. 52, p. 157-173, jan/mar, 2010. 

CABRAL, E. H. Terceiro setor: gestão e controle social. São Paulo: Saraiva, 2007. 

ANDION, C. Ação administrativa, racionalidade e gerência na nova esfera pública. In: PHILIPPI JR., A.; SAMPAIO, C.; FERNANDES, V. (Eds.). Gestão 

de natureza pública e sustentabilidade. Barueri: Manole, 2012. 

mailto:sbsergio762@gmail.com
http://www.abong.org.br/


BLIN, A. et al. 100 propostas do Fórum Social Mundial. Petrópolis, Vozes, 2006. 

CATTANI, A.; LAVILLE, J. L.; GAIGER, I. ; HESPANHA, P. (Coords.) Dicionário internacional da outra economia. Coimbra: São Paulo: Almedina, 

2009.   

COELHO, S. C. T. Terceiro setor: um estudo comparado entre Brasil e Estados Unidos. São Paulo: SENAC, 2000. 

COUTINHO, J. A. ONGs e políticas neoliberais no Brasil. Florianópolis: Ed. UFSC, 2011. 

DEMOUSTIER, D. A economia social e solidária: um novo modo de empreendimento associativo. São Paulo: Edições Loyola, 2006. 

DOWBOR, L. et al. Desafios da economia solidária. 1ª ed. São Paulo: Editora e Livraria Instituto Paulo Freire: Le Monde Diplomatique Brasil, 2008. 

FFB (Vários autores – VVAA). Tecnologia social: uma estratégia para o desenvolvimento. Coletânea de ensaios. Rio de Janeiro: FBB (Fundação Banco do 

Brasil), 2004. 

FERNANDES, R.C. Privado porém público: terceiro setor na América Latina. 3ª ed. Relume Dumará: Rio de Janeiro, 2002.  

FONTES, B. A. S. M. Capital social e terceiro setor: sobre a estruturação das redes sociais em associações voluntárias. In: MARTINS, P. H.; FONTES, B. 

A. S. M. (Orgs.) Redes Sociais e saúde: novas possibilidades teóricas. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2004. 

FRANÇA FILHO, G. Decifrando a noção de paraeconomia em Guerreiro Ramos: a atualidade de sua proposição. Organizações & Sociedade, Salvador, v. 

17, n. 52, p. 175-197, 2010. 

FRANÇA FILHO, G. Terceiro setor, economia social, economia solidária e economia popular: traçando fronteiras conceituais. Revista Bahia Análise & 

Dados, vol. 12, n. p. 9-19, jun., 2002. 

GARCIA, R. M. Os requisitos de um programa de treinamento de cooperativas. Revista de Administração de Empresas. Vol. 21, p. 39-45. Rio de Janeiro, 

1981.  

GOHN, M. G. Conselhos gestores e participação sociopolítica. São Paulo: Cortez, 2001. 

GOHN, M. G. Movimentos sociais e redes de mobilizações civis no Brasil contemporâneo. Petrópolis: Vozes, 2010. 

GOHN, M. G. Teorias dos movimentos sociais: paradigmas clássicos e contemporâneos. São Paulo: Edições Loyola, 1997. 

GUERREIRO RAMOS, A. A modernização em nova perspectiva: em busca do modelo da possibilidade. In: HEIDEMANN, F. ; SALM J. F. (Orgs.). 

Políticas públicas e desenvolvimento: bases epistemológicas e modelos de análise. 2ª ed. Brasília: UnB, 2010. 

GUERREIRO RAMOS, A. A nova ciência das organizações: uma reconceituação da riqueza das nações. Rio de Janeiro: FGV, 1981. 

HARVEY, D. et al. Occupy: movimentos de protesto que tomaram as ruas. São Paulo: Boitempo: Carta Maior, 2012. 

HUDSON, M. Administrando organizações do terceiro setor: o desafio de administrar sem receita. São Paulo: M. Books, 2002. 

KRISHCKE, P. Aprendendo a democracia na América Latina: atores sociais e mudança cultural. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003. 

McCORMICK, J. Rumo ao paraíso: a história do movimento ambientalista. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1992. 

MARTINS, P. H. (Org.) A dádiva entre os modernos. Discussão sobre os fundamentos e as regras do social. Petrópolis: Vozes, 2002. 

MENDES, L. C. de A. Visitando o terceiro setor (ou parte dele). IPEA; Ministério da Fazenda:   Secretaria   de   Estado   de   Planejamento   e   

Avaliação.   Brasília,   1999.   Disponível   em:   <http://www.ipea.gov.br/pub/td/td_99/td_647.pdf>. Acesso em: abr. 2010. 

MORIN, E. O método III. O conhecimento do conhecimento. Editions du Seuil. Publicações Europa-América, 1986. 

MORIN, E. A via para o futuro da humanidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013. 

http://www.ipea.gov.br/pub/td/td_99/td_647.pdf


MORIN, E. Saberes globais e saberes locais: o olhar transdisiciplinar. Com participação de Marcos Terena. Rio de Janeiro: Garamond, 2000. 

MORIN, E.; LEFORT, C.; CASTORIADIS, C. Mayo del 68: la brecha. Veinte años despues. 1ª ed. Buenos Aires: Nueva Visión, 2009. 

MOTTA, M. L. Experiências de coleta seletiva. Colaboração de Maria de Fátima Abreu. São Paulo: Peirópolis, Belo Horizonte: Pastoral de Rua, 2002. 

NUNES, D. Incubação de empreendimentos de economia solidária. Uma aplicação da pedagogia da participação. São Paulo: Annablume, 2009. 

PÁDUA, J, A. (Org.) Ecologia & política no Brasil. Rio de Janeiro: Espaço e Tempo: IUPERJ, 1987. 

PEREIRA, J. R.  et al.  Gestão social e gestão pública: interfaces e delimitações. Lavras: Ed. UFLA, 2011.  

PEREIRA, J. R. Gestão social de políticas públicas. 1ª ed. Lavras: Ed. UFLA, 2011. 

RIFKIN, J. A terceira revolução industrial:  como o poder lateral está transformando a energia, a economia e o mundo. São Paulo: M. Books, 2012. 

RIFKIN, J. O fim dos empregos. São Paulo: M.Books do Brasil Ltda, 2004. 

ROUILLÉ d´ORFEUIL, H. Economia cidadã: alternativas ao neoliberalismo. Petrópolis: Vozes, 2002. 

REDE DE TECNOLOGIA SOCIAL - RTS (Brasil) (Org.). VVAA. Tecnologia Social e desenvolvimento sustentável: contribuições da RTS para a 

formulação de uma Política de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – Brasília/DF : Secretaria Executiva da Rede de Tecnologia Social (RTS), 2010. 

SANTOS, B. S. (Org.) Semear outras soluções: os caminhos da biodiversidade e dos conhecimentos rivais. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. 

SCHERER-WARREN, I.; CHAVES, I. M. (Orgs.). Associativismo civil em Santa Catarina: trajetórias e tendências. Florianópolis: Insular, 2004. 

SERVA, M. Da sustentabilidade social à legitimidade: novas exigências à racionalidade do gestor público. In: PHILIPPI JR., A.; SAMPAIO, C.; 

FERNANDES, V. (Eds.). Gestão de natureza pública e sustentabilidade. Barueri: Manole, 2012.  

TENÓRIO, F. (Org.) Gestão de ONGs: principais funções gerenciais. 3ª ed. Rio de Janeiro: FGV, 1999. 

TENÓRIO, F. Tem razão a administração? Ensaios de teoria organizacional e gestão social. Ijuí: UNIJUí, 2002. 

VERONESE, M. V. Psicologia social e economia solidária. Aparecida-SP:  Ideias & Letras, 2008. 

VIEIRA, L. Cidadania e globalização. Rio de Janeiro: Record, 1997. 

VIEIRA, L. Os argonautas da cidadania: a sociedade civil na globalização. Rio de Janeiro: Record, 2001. 

VIOLA, E. O movimento ambientalista no Brasil (1971-1991): da denúncia e conscientização pública para a institucionalização e o desenvolvimento 

sustentável. In: GOLDENBERG, M. (Coord.) Ecologia, ciência e política. Rio de Janeiro: Revan, 1992. 

YUNUS, M. Um mundo sem pobreza: a empresa social e o futuro do capitalismo. São Paulo: Ática, 2008. 

 

 

 

 

 



 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E CRONOGRAMA DE AULAS 

Obs.: o cronograma abaixo poderá ser atualizado durante as interações semanais pelo Espaço Livre, no Moodle. O conteúdo programático continua o que foi 

iniciado em março de 2021.1 antes da interrupção das aulas devido à pandemia Covid 19, conforme consta na página da disciplina, no Moodle. 

 

Semana  

 

Tipo de 

interação 

Data e horário 

(quando síncrona) 
Descrição do conteúdo Estratégias de ensino 

1 Presencial 

Horários  normais  

Terças: 20h:20-21h10 

21h10-22h 

Sextas: 18h:30-19h20-19h-

20h10 

 

Introdução à proposta de ensino-

aprendizagem. Introdução aos conteúdos 

da disciplina 

Exposição dialogada 

2 Presencial 

Horários  normais  

Terças: 20h:20-21h10 

21h10-22h 

Sextas: 18h:30-19h20-19h-

20h10 

Introdução à proposta de ensino-

aprendizagem. Introdução aos conteúdos 

da disciplina 

Exposição dialogada 



 

Retomada 

das aulas 
    

 

3 

 

Assíncrona 

Horários do período 

emergencial 

Aulas de Terça começam às 

20h20 e terminam na Quinta 

às 12h. 

Aulas de Sexta começam na 

Quinta às 14h e terminam na 

sexta às 20h10.  

Metacognição: introdução (I) e 

metaleitura (II) disponível no Moodle, 

tópico textos didáticos  

 

Metacognição: meta-atenção ou como 

fazer bons resumos (III). 

Inteligências múltiplas e complexidade. 

Introdução escrita pelo professor. 

Responder questões pelo Espaço Livre, 

individualmente ou em duplas. 

Dúvidas? 

4 Idem 

 

Idem 

 

Positivismo e fenomenologia 

Introdução às noções de tecnologias 

convencional e social (ambivalência da 

tecnologia digital). 

Introdução escrita pelo professor. 

Textos em power point. 

Exercícios pelo Espaço Livre; mapa mental 

5 Idem Idem 

Introdução às noções de organizações da 

sociedade civil. Introdução a aspectos 

históricos. Diversidade de formas 

organizacionais.  

Introdução escrita pelo professor. 

Vídeos, ppt, textos. 

Diálogo pelo Espaço Livre 

6 Idem Idem 
Tecnologia social e organizações da 

sociedade civil (terceiro setor).  

Introdução escrita pelo professor 

Vídeos, textos. 



Diálogo pelo Espaço Livre. Exercícios  

7 
Síncrona e 

Assíncrona 

Horário normal em caso de 

Síncrona: Terças: 20h:20-

21h10 

21h10-22h 

Sextas: 18h:30-19h20-19h-

20h10 

Assíncronas de Terça 

começam às 20h20 e terminam 

na Quinta às 12h. 

Aulas de Sexta começam na 

Quinta às 14h e terminam na 

sexta às 20h10.  

Situação atual das organizações da 

sociedade civil (pandemia Covid 19) 

Introdução escrita pelo professor 

Palestra a ser agendada pelo professor com algum 

representante de organização da sociedade civil, em 

dia e horário a ser confirmar pelo Espaço Livre. 

Uso de Google Meet ou outra plataforma. Será 

comunicado a todos pelo Espaço Livre se a palestra 

será realizada na terça ou na sexta-feira. 

Link para acesso será indicado cerca de 10 minutos 

antes do início da aula. 

8 Assíncrona 

Horários do período 

emergencial 

Aulas de Terça começam às 

20h20 e terminam na Quinta 

às 12h. 

Aulas de Sexta começam na 

Quinta às 14h e terminam na 

sexta às 20h10. 

Estruturas de Legitimidade e Modelos de 

gestão. 

Economia, fenonomia e isonomia 

Introdução escrita pelo professor 

Diálogo pelo Espaço Livre 



9 Idem Idem 

Introdução aos Observatórios Sociais e 

preparação de trabalho coletivo sobre a 

temática. 

Introdução escrita pelo professor. 

Vídeos, textos.  

Características da atividade curricular (AC) a ser 

realizada.  

10 
Síncrona e 

Assíncrona 

Horário normal em caso de 

Síncrona: Terças: 20h:20-

21h10 

21h10-22h 

Sextas: 18h:30-19h20-19h-

20h10 

Assíncronas de Terça 

começam às 20h20 e terminam 

na Quinta às 12h. 

Aulas de Sexta começam na 

Quinta às 14h e terminam na 

sexta às 20h10. 

Observatórios Sociais, seus desafios de 

gestão antes e durante o período de 

pandemia Covid 19.  

Possível palestra a ser agendada pelo professor com 

algum representante de organização da sociedade 

civil, em dia e horário a confirmar pelo Espaço 

Livre. Uso de Google Meet ou outra plataforma. 

Será comunicado a todos pelo Espaço Livre se a 

palestra será realizada na terça ou na sexta-feira. 

O link para acesso à aula síncrona será indicado 

pelo Espaço Livre.  

11 Assíncrona 

Horários do período 

emergencial 

Aulas de Terça começam às 

20h20 e terminam na Quinta 

às 12h. 

Aulas de Sexta começam na 

Startups, inovação social, desigualdade 

social e sustentabilidade ambiental.  

Introdução escrita pelo professor 

Textos, vídeos. 

Diálogo pelo Espaço Livre 



Quinta às 14h e terminam na 

sexta às 20h10. 

12 Idem Idem 
Organizações ambientalistas e o 

ambientalismo complexo-multissetorial 

Introdução escrita pelo professor. 

Textos, vídeos. 

Diálogo pelo Espaço Livre. Exercícios. 

13 Idem Idem 

Organização de grupos e preparação de 

trabalho coletivo sobre Organizações da 

sociedade civil do tipo “ambientalista” ou 

“socioambientalista”. 

Diálogo com o professor sobre características da 

atividade curricular (AC). 

14 Idem Idem 

Questões socioambientais como, por 

exemplo, queimadas e desmatamento no 

Brasil; uso de agrotóxicos; saneamento 

básico. 

Introdução escrita pelo professor 

Vídeos, textos. 

Diálogo pelo Espaço Livre 

15 Idem Idem 

Noções de cooperativismo, economia 

solidária. (Diferenças e convergências 

com economia colaborativa e de 

compartilhamento).  

Preparação de trabalho coletivo 

economia solidária e cooperativismo. 

Introdução escrita pelo professor.  

Textos, vídeos. 

Diálogo pelo Espaço Livre 

Diálogo com professor sobre características dessa 

atividade curricular (AC). 

16 
Síncrona e 

assíncrona 

Horário normal em caso de 

Síncrona: Terças: 20h:20-

21h10 

 Diferenças entre terceiro setor e 

economia solidária. Desafios de gestão. 

Introdução escrita pelo professor. 

Texto, vídeos. 



21h10-22h 

Sextas: 18h:30-19h20-19h-

20h10 

Assíncronas de Terça 

começam às 20h20 e terminam 

na Quinta às 12h. 

Aulas de Sexta começam na 

Quinta às 14h e terminam na 

sexta às 20h10. 

Diálogo pelo Espaço Livre 

Palestra a ser agendada pelo professor com algum 

representante de organização da sociedade civil, em 

dia e horário a confirmar pelo Espaço Livre. Uso de 

Google Meet ou outra plataforma. Será comunicado 

a todos pelo Espaço Livre se a palestra será 

realizada na terça ou na sexta-feira. O link para 

acesso será disponibilizado cerca de 10 minutos 

antes do início da aula. 

17 Assíncrona 

Horários do período 

emergencial 

Aulas de Terça começam às 

20h20 e terminam na Quinta 

às 12h. 

Aulas de Sexta começam na 

Quinta às 14h e terminam na 

sexta às 20h10. 

Revisão da matéria para tratar de dúvidas 

sobre os diversos trabalhos e conceitos.  

 

Diálogo com o professor pelo Espaço Livre. 

18 Idem Idem 
Exame de recuperação para quem não 

atingir a média 6,0. 
Diálogo com o professor pelo Espaço Livre 

 

 


