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PROJETO DE CURSO DE 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
 

GESTÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS 

Área: Gestão  

Modalidade: EAD (a distância) 

Apresentação do curso:   
A evolução da qualidade do ensino tem sido uma constante preocupação da Coordenação 

de Pós-Graduação, observando a necessidade de continuar oferecendo cursos de qualidade e 

que atendam as necessidade e exigências sociais, bem como as expectativas de mercado nas 

áreas de educação, administração pública, terceiro setor e mais precisamente na gestão de 

programas sociais. 

O curso de pós-graduação - Gestão de Projetos e Programas Sociais - propõe-se a formar, 

em aspectos teórico e prático, profissionais competentes a intervirem como gestores sociais, em 

Programas Governamentais, Administração Pública, Projetos Sociais Privados ou Públicos e 

Instituições do Terceiro Setor, que buscam o desenvolvimento e emancipação de crianças e 

adolescentes das camadas mais populares da sociedade. 

 

Objetivos: 

✓ Ampliar as possibilidades de atuação profissional, como gestores sociais, ao desenvolver 

e aperfeiçoar competências e capacitar em âmbito teórico e prático, para intervir, planejar, 

administrar e avaliar em espaços sócio-educacionais, como: administração pública, 

terceiro setor, projetos governamentais, condomínios e responsabilidade social 

corporativa; 

✓ Potencializar a atuação gestora em programas sociais; 

✓ Fornecer instrumentos para gestão e avaliação de programas e projetos sócio-educativos; 

✓ Conhecer a estrutura e os meio para elaboração e captação de recursos para projetos 

sociais; 

✓ Desenvolver e aprimorar o perfil de gestor social; 

✓ Instrumentalizar para formulação de Planos de Negócio sócio-educativos; 

✓ Conhecer e identificar as estruturas de redes sociais; 

✓ Avaliar as práticas de responsabilidade e ação social; 

✓ Analisar a legislação correspondente as Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público. 

Público-alvo:  

Profissionais graduados e licenciados em artes, educação física, pedagogia, letras, 

educação artística, administração, comunicação, jornalismo, direito e sociologia envolvidos em 

estruturar, planejar, desenvolver, gerir e avaliar Programas e Projetos sociais. 
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Organização curricular: 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 40 h 

POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 40 h 

FUNDAMENTOS JURÍDICO - SOCIAIS 40 h 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO 40 h 

GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL 40 h 

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS 40 h 

ESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS: MÉTODOS E ORGANIZAÇÕES 40 h 

GESTÂO EM SUSTENTABILIDADE 40 h 

DIDÁTICA DA PESQUISA 60 h 

TOTAL DAS DISCIPLINAS  380 h 

 

Ementas: 

RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA  

EMENTA: A função social das empresas está na pauta dos projetos de desenvolvimento social. Nas últimas 

décadas, as empresas passaram a ter uma nova função: a social. Neste caso, o campo de possibilidades 

de ação dela extrapola as simples esferas do lucro e da competitividade. Neste caso, a empresa passa a 

ser vista como agente social importante na transformação da sociedade, seja por meios dos inúmeros 

empregos ou por meio das diversas ações no campo social. E ainda, o desenvolvimento de produtos e 

tecnologias tem caráter fundamental no desenvolvimento social e econômico de um país. Assim, a presente 

disciplina pretende discutir o papel das empresas, bem como, dar-lhes subsídios para uma reflexão 

consciente a respeito do seu papel social. 

POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

EMENTA: O desenvolvimento social vem acompanhado de políticas que o possibilitem, isto é, o Estado 

tem um papel importante na condução e aplicação deste conceito. Com isso, é de fundamental importância 

discutir a importância da intervenção estatal no equilíbrio das forças sociais e econômicas de um país. 

Portanto, a disciplina Políticas de desenvolvimento social tem por objetivo refletir a respeito das políticas 

implantadas pelos Estados em diversos lugares do mundo e em diferentes épocas a fim de minimizar as 

desigualdades sociais e econômicas. 

FUNDAMENTOS JURÍDICO - SOCIAIS 

EMENTA: A legislação específica que envolve as questões sociais deve ser amplamente difundida entre 

os responsáveis pelo setor social, isto é, é parte integrante da gestão social a implantação da legislação 

voltada ao bem-estar social. Neste caso, o objetivo principal desta disciplina é o de capacitá-los no que diz 

respeito aos principais pontos da legislação social vigente. 
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO  

EMENTA: O desenvolvimento econômico e social de um país, via de regra, deveriam caminhar lado a lado. 

Porém, nem sempre o crescimento econômico vem acompanhando do social. Assim, é necessário 

estabelecer parâmetros para que o desenvolvimento de um país seja amplo. Deste modo, a disciplina 

Desenvolvimento social e econômico tem como objetivo discutir as principais questões que envolvem este 

problema. Com isso, ela pretende trazer à pauta do curso as condições políticas que impulsionarão e 

delimitarão os parâmetros para o desenvolvimento social e econômico. 

GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL  

EMENTA: A Gestão em projetos sociais tem entre as suas principais exigências os conhecimentos básicos 

de contabilidade. Em outras palavras, o sucesso de um projeto social depende em parte da captação de 

recursos e administração dos mesmos. Com isso, é de fundamental importância que o gestor social tenha 

os fundamentos teóricos e práticos da gestão financeira que o ajudará a gerir corretamente e com probidade 

os recursos econômicos destinados à ação social. 

 

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS  

EMENTA: O projeto social – que tem como principal produto o elemento social – tem como principais 

fundamentos o planejamento da ação social, os objetivos dessa mesma ação e a análise dos resultados 

obtidos. Neste caso, as disciplinas “Estruturação de projetos sociais” têm como principal objetivo apresentar 

os elementos básicos que compõem a estrutura de um projeto. Assim, o agente social terá condições de 

trabalhar com o produto social alicerçado em uma metodologia moderna de gestão. 

ESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS: MÉTODOS E ORGANIZAÇÕES 

EMENTA: O projeto social – que tem como principal produto o elemento social – tem como principais 

fundamentos o planejamento da ação social, os objetivos dessa mesma ação e a análise dos resultados 

obtidos. Neste caso, as disciplinas “Estruturação de projetos sociais” têm como principal objetivo apresentar 

os elementos básicos que compõem a estrutura de um projeto. Assim, o agente social terá condições de 

trabalhar com o produto social alicerçado em uma metodologia moderna de gestão. 

 

GESTÃO EM SUSTENTABILIDADE 

EMENTA: A sustentabilidade é um assunto que está no topo da pauta mundial desde o início deste século. 

Sendo assim, é de fundamental importância que os agentes sociais estejam por dentro dos principais 

conceitos que envolvem a questão da sustentabilidade no Brasil e no mundo. Atualmente, empresas e 

acionistas estão levando em consideração os trabalhos desenvolvidos dentro dos padrões de 

sustentabilidade, uma vez que, a escassez de recursos naturais faz deste assunto uma exigência cada vez 

mais presente no cotidiano do mundo corporativo. 

 

DIDÁTICA E METODOLOGIA EM CURSOS SUPERIORES  

EMENTA: A docência no ensino superior. Aula universitária, processo didático e seus elementos.     

O Planejamento e as possibilidades didáticas de organização de planos de ensino. Metodologias 

didáticas na docência no ensino superior. Relação pedagógica na aula universitária e mediação docente. 

Avaliação do processo ensino-aprendizagem: concepções teóricas e práticas, elaboração de 

instrumentos avaliativos. 
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Metodologia e avaliação: 

A construção da aprendizagem se dá por meio da nossa plataforma do aluno, onde o aluno 

encontrará todo o apoio acadêmico: 

✓ Fórum; 

✓ Vídeo-chat; 

✓ Chat; 

✓ Sala de aula/Cronograma; 

✓ Notas e faltas; 

✓ Material de estudos; 

✓ Financeiro; 

✓ Ocorrências; 

✓ Publicações do estudante; 

✓ Correio Eletrônico; 

✓ Secretaria Virtual; 

✓ Avaliação final. 

Avaliação final: No final do curso o aluno realizará uma Avaliação contendo 30 questões 

objetivas por meio do Portal do Aluno. Essa avaliação aborda de maneira resumida, todo o 

conteúdo aplicado ao longo do curso, e possui como principal objetivo certificar a evolução do 

aluno. A prova pode ser realizada em qualquer lugar, havendo controle através de 

reconhecimento facial do aluno durante sua realização.  

A data será informada por meio do cronograma disponível no portal do aluno e para obter 

aprovação o discente deverá obter nota igual ou superior a 7,00 (sete).  

Após a aprovação em todas as disciplinas e na Avaliação Final, o aluno poderá solicitar, também 

no Portal do Aluno, seu Certificado. 

 

Corpo docente*: 

DOCENTE TITULAÇÃO 

Emerson Ferreira Da Rocha (Coordenação) Mestre 

Kleber De Almeida Ramos De Jesus Mestre 

Luciana Garcia De Oliveira Mestre 

                                                                                                     *Sujeito a alterações. 
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Certificação:  

✓ Credenciado pelo Decreto de 24 de novembro de 1997, publicado no Diário Oficial da União de 

25 de novembro de 1997; recredenciado pela Portaria nº. 505, de junho de 2015, publicada no 

Diário Oficial da União de 05 de junho de 2015. 

✓ Credenciado para oferecimento de cursos na modalidade à distância pela Portaria nº 1.109 de 27 

de novembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União em 30 de novembro de 2015. 
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