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EMENTA 

Pensar ações sócio-educativas em um processo acadêmico social que visa à melhoria da qualidade de vida e o 

desenvolvimento socioeconômico das comunidades; O Estado de bem estar social; Organizações de Interesse 

Público; Organizações não Governamentais - Associações comunitárias formais e não formais; A assistência social 

como ação pública para a comunidade: do indivíduo à família   e sociedade; Cidadania e emancipação social; Projetos 

comunitários: escopo, objetivos, cronograma, parceiros, recursos, gestão e avaliação; Elaboração de projetos 

comunitários. 

OBJETIVO GERAL 

 Desenvolver conhecimentos acerca da elaboração e gestão de projetos sociais no contexto brasileiro, 

visando a ampliação da esfera pública.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Compreender a estrutura e o papel do poder público, das ONGs e das associações, na busca do fortalecimento 

comunitário;  

• Conhecer os elementos da educação comunitária e o desenvolvimento sócio-politico. 

• Reconhecer os espaços e as lutas das diferentes organizações sociais e suas racionalidades (sentir/pensar); 

• Saber articular, elaborar e gerenciar projetos comunitários, integrados com a comunidade. 

• Refletir sobre os movimentos sociais e a emergência de uma nova noção de cidadania; 

• Saber distinguir um projeto técnico convencional de um projeto social (projeto popular e participativo); 

•  Investigar o desenvolvimento de projetos sociais em relação a implementação,  gestão,  seus objetivos e  

ampliação da esfera pública.      
 

PROGRAMA (13.05.2021 a 22.07.2021) 
 

O curso está estruturado em 10 semanas, com carga horária de 6 horas por semana, respeitados os períodos de 
recesso e feriados. Em cada semana serão realizados encontros síncronos pelo teams com duração prevista de 
1 hora, sempre às Quintas-feiras, das 21h às 22h, e atividades assíncronas, disponibilizadas através da 
plataforma TEAMS, cujo tempo estimado de execução é de 5 horas. Ao término de cada unidade didática será 
solicitada uma atividade de avaliação que servirá como base para o controle de nota e frequência do módulo, com 
o peso em relação à nota final e correspondência em termos de carga horária para controle de frequência. Serão 
divididos em duas partes os conteúdos, na primeira, serão atividades individuais, na segunda, atividades em dupla 
ou trio sobre a Gestão de Projetos Sociais/comunitários, conforme detalhado abaixo: 
 
 

 PARTE I – Elementos basilares para a compreensão do tema Elaboração e Gestão de Projetos Sociais 

UNIDADE SEMANA DATAS TEMAS E CONTEÚDOS ATIVIDADES  

1 1 13.05 – 19.05 
▪ Apresentação e Discussão 
Introdutória 

Atividade síncrona: 

13.05 -,21h às 22h, 

(1 hora) 
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Explicação sobre a estrutura do módulo 
e o plano de ensino. Dinâmica das aulas. 
Procedimentos didáticos. Avaliação e 
controle de frequência. Introdução ao 
tema e elaboração de atividade sobre 

Desenho Institucional e Os movimentos 
sociais e a emergência de uma nova noção 
de cidadania.  

Atividades assíncronas: 
disponíveis no TEAMS 

(5 horas) 

2 20.05 – 26.05 

▪ Os movimentos sociais e a emergência 
de uma nova noção de cidadania; 
Instituições da Sociedade; (ESTADO, 
MERCADO e COMUNIDADE DE Offe);   

Atividade síncrona: 
20.05 - 21h às 22h, 

(1 hora) 

Atividades assíncronas: 
disponíveis no TEAMS 

(5 horas) 

ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO 1 
PRAZO DE ENTREGA: 20.05 
CORRESPONDÊNCIA EM TERMOS DE CARGA HORÁRIA: 12 horas 
PESO EM RELAÇÃO À NOTA FINAL: 10% 

2 

3 27.05– 09.06 

▪ A) Cidadão de papel: a infância, a 
adolescência e os direitos humanos; B) 
Brasil: uma região de risco, desigualdade 
e pobreza. C) Visão ecossistêmica do 

homicídio; 

Atividade síncrona: 
27.05- 21h às 22h, 

(1 hora) 

Atividades assíncronas: 
disponíveis  

(5 horas) no TEAMS 

4 10.06 – 16.06 

Qual cidadania? Qual democracia? A 
sociedade (Estado, Mercado e 
Comunidade de Offe e formas de ação); 
A) Sentir, pensar e educar; mudança de 
paradigma sobre o ser humano e a 
gestão social. 

Atividade síncrona: 
10.06 - 21h às 22h, (1 hora) 

Atividades assíncronas: 
disponíveis no TEAMS 

(5 horas) 

ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO 2 
PRAZO DE ENTREGA: 10/06/2020 
CORRESPONDÊNCIA EM TERMOS DE CARGA HORÁRIA: 12 horas 
PESO EM RELAÇÃO À NOTA FINAL: 20% 

3 5 17.06 – 23.06 

. O lugar da natureza e a natureza do 
lugar: globalização ou pós-
desenvolvimento; 
.  Educação Popular, Educação Social, 
Educação Comunitária. 
O setor não estatal e as parcerias 

estratégicas 

Atividade síncrona: 
17.06 - 21h às 22h, 

(1 hora) 

Atividades assíncronas: 
disponíveis no TEAMS 

(5 horas) 

 

ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO 3 
PRAZO DE ENTREGA: 17.06   
CORRESPONDÊNCIA EM TERMOS DE CARGA HORÁRIA: 6 horas 
PESO EM RELAÇÃO À NOTA FINAL: 20% 

 

PARTE 2 – PESQUISA SOBRE AS INSTITUIÇÕES E PROJETOS SOCIAIS:  boas práticas de implementação e 

boas práticas de Gestão. (dupla ou trio – 50 pontos pela apresentação do vídeo e debate) 
 

UNIDADE SEMANA DATAS TEMAS E CONTEÚDOS  

4 
 

6 24.06-30.06 
▪ Encontro para tirar dúvidas dos grupos e 
discutir a pesquisa realizada.  

Atividade síncrona: 
24.06- 21h às 22h, 

(1 hora) 
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Guia para elaboração de projetos sociais 

FORGEP . Elaboração de Projetos Sociais 

Elaboração de Projetos Comunitários 

Atividades assíncronas: 
disponíveis no TEAMS 

(4 horas) 

7  01.07- 07.07. 

▪ Apresentação dos trios sobre os projetos 
sociais (implementação e gestão) Instituição 
(mercado, Sesi, SESC, Igreja, ONGS, OSCIP e 
outros) 

 
 

Atividade síncrona: 
01.07 - 21h às 22h, 

(1 hora) 

Atividades assíncronas: 
disponíveis no TEAMS 

(4 horas) 

8 08.07 – 14.07 

Apresentação dos trios sobre os projetos sociais 
(implementação e gestão) Instituição (mercado, 
Sesi, SESC, Igreja, ONGS, OSCIP e outros) 

 

Atividade síncrona: 

22.06 -,21h às 22h, 

(1 hora) 

Atividades assíncronas: 
disponíveis no TEAMS 

(5 horas) 

9 15.0-21.07 

Apresentação dos trios sobre os projetos sociais 
(implementação e gestão) Instituição (mercado, 
Sesi, SESC, Igreja, ONGS, OSCIP e outros) 

 

Atividade síncrona: 

29.06 -,21h às 22h, 

(1 hora) 

Atividades assíncronas: 
disponíveis no TEAMS 

(5 horas) 

10 22.07-27.07 

Apresentação dos trios sobre os projetos sociais 
(implementação e gestão) Instituição (mercado, 
Sesi, SESC, Igreja, ONGS, OSCIP e outros) 

Fechamento da disciplina e fichamento 
do texto sobre Coprodução e inovação 
social na esfera pública. 

Atividade síncrona: 

06.07 -,21h às 22h, 

(1 hora) 

Atividades assíncronas: 
disponíveis no TEAMS 

(5 horas) 

ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO 4 
PRAZO DE ENTREGA: 01.07 – Todos entregam o Trabalho 
Prazo de Entrega – 25.07 - Entrega do fichamento para corresponder a presença de 5h/a. 
CORRESPONDÊNCIA EM TERMOS DE CARGA HORÁRIA: 30 horas 
PESO EM RELAÇÃO À NOTA FINAL: 50% 

Prova de 
Exame 
Final 

05.08.2021 Exame final do conteúdo da disciplina 

 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

O canal de comunicação oficial entre os alunos do módulo e a docente responsável será a plataforma TEAMS onde 
estarão disponíveis todas as informações sobre o módulo e as atividades realizadas, tanto assíncronas quanto 
síncronas.   

As atividades síncronas serão realizadas pelo teams, para esclarecimentos de dúvidas, sínteses de conteúdos e, 
eventualmente, realização de debates mediados pela professora. Todos os encontros síncronos serão gravados e 
disponibilizados aos estudantes que não possam participar da atividade no horário previsto.  
 
As atividades assíncronas serão disponibilizadas na plataforma TEAMS e consistirão em:  
i) vídeos de power point com explicação do conteúdo por áudio ou vídeo gravados previamente pela professora e 
disponíveis no canal do youtube; 
ii) leitura de textos, que poderão ser artigos, capítulos de livro ou outros materiais, sempre disponíveis online ou 
digitalizados; 
iii) indicação de vídeos de materiais já disponíveis no youtube, como palestras, entrevistas, documentários, filmes e 
outros; 
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iv) realização de atividades de assimilação dos conteúdos que servirão como base para a avaliação e controle de 
frequência.   
v) desenvolvimento de pesquisa sobre políticas sociais de enfrentamento a pandemia de COVD-19 em Curitiba. 
 

 

Para as atividades remotas, o uso das mídias e os recursos tecnológicos: Os estudantes têm acesso ao suporte tecnológico 

pessoal ou disponibilizado pelas Ações mantidas pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantes (PRAE) por: 

• empréstimo de computadores para estudantes com cadastro deferido nos programas PROMISAES (Projeto Milton 

Santos de Acesso ao Ensino Superior) e/ou PROBEM (Programa de Benefícios Econômicos para a Manutenção aos 

Estudantes) ou ainda estudantes cadastrados/as no Programa de Bolsa Permanência MEC, assim como estudantes não 

beneficiários dos programas da PRAE, com comprovada fragilidade econômica, matriculados em curso de educação superior, 

profissional e tecnológica da UFPR; 

• aquisição de serviço de conexão à rede internet para estudantes dos cursos de educação superior, profissional e 

tecnológica da UFPR com cadastro deferido no PROMISAES ou PROBEM ou com cadastro ativo no PBP-MEC (Programa de 

Bolsa Permanência do MEC); doação de equipamentos computacionais e de recepção e manutenção dos equipamentos 

doados, com a participação da Pró-Reitoria de Administração (PRA), por meio da Agência de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (AGTIC); 

 

 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO E CONTROLE DE FREQUÊNCIA 
A avaliação e o controle de frequência serão realizados através das atividades de assimilação dos conteúdos solicitadas ao término 

de cada unidade didática. Elas consistirão na elaboração de resenhas e sínteses de leituras orientadas; análise de vídeos, sites ou 

outros materiais indicados pela professora; ou ainda na entrega de textos respondendo a questões discursivas previamente 

formuladas e uma atividade em dupla de pesquisa sobre uma Instituição pública. Os estudantes em relação à pesquisa para o 

trabalho serão avaliados pelo processo de construção e apresentação do estudo de caso sobre a Gestão de Projetos 
Sociais/comunitários (critérios a serem avaliados: atitudinal e procedimental: integração do grupo, comprometimento, 

envolvimento com o tema, organização do texto, colaboração entre os participantes, pesquisa e comprometimento com os demais 

grupos e mais a apresentação que poderá ser por meio da postagem de um vídeo para depois ocorrer o debate..  

 
A tabela abaixo sintetiza a quantidade de atividades de avaliação solicitadas, unidades didáticas e aulas 
equivalentes, datas de entrega, correspondência em termos de carga horária para controle de frequência e peso e 
relação à nota final:   
 

ATIVIDADE DE 
AVALIAÇÃO N. 

UNIDADE AULAS 
PRAZO DE 
ENTREGA 

CARGA 
HORÁRIA 

PESO EM RELAÇÃO 
À NOTA FINAL 

1 1 1 e 2      11.05 12 horas 10% ou 1,0 

2 2 3 e 4 31.05 12 horas 20% ou 2,0 

3 3 5 21.06 6 horas 20% ou 2,0 

4 4 6,7,8,9 e 10 
       05.07 

 
30 horas 50% ou 5,0 

    Total: 60 horas Total: 10,0 

 

A não entrega das atividades, implicam na reprovação dos estudantes. Os conceitos serão atribuídos com base nos 
seguintes critérios: 
=Nota final entre 7,0  - o estudando será aprovado 
= Nota final entre 4,0- o estudando terá que fazer prova de exame final, sendo aprovado se tiver desempenho 
superior a 50% 
= Nota final igual ou abaixo de 3,9 - o estudante será reprovado 



  
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DEEDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA 

BIBLIOGRAFIA 

DAGNINO, E. Os movimentos sociais e a emergência de uma nova noção de cidadania. Disponível em: 
https://docero.com.br/doc/nvnsens  
 

DIAS, R. ; DE, M.F.C. O setor não estatal e as parcerias estratégicas In: Políticas Públicas: princípios, propósitos 

e processos. São Paulo: Grupo GEN, 2012. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522484478/. Acesso em: 10 Apr 2021 
 

DIMENSTEIN, G. Cidadão de papel: a infância, a adolescência e os direitos humanos no Brasil> Disponivel em 

https://www.coletivoleitor.com.br/wp-content/uploads/2019/11/o-cidadao-de-papel.pdf  

 

ESCOBAR, A. O lugar da natureza e a natureza do lugar: globalização ou pós-desenvolvimento? In: LANDER, Edgardo 

(Org.). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciencias sociais: perspectivas latino-americanas. Buenos Aires, CLACSO, 

2005. (Colección Sur Sur). (III) Disponivel em: http://www.iea.usp.br/eventos/escobar-natureza  

Kliksberg, América Latina: uma região de risco, pobreza, desigualdade e institucionalidade social, 
2002. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000130853  
 
MINAYO, M. C. S; CONSTANTINO, P. Visão ecossistêmica do homicídio. Ciênc. saúde coletiva,  Rio de Janeiro ,  v. 17, n. 

12, p. 3269-3278,  Dec.  2012 Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

81232012001200012 

MORAES, M. Sentir, pensar e educar. Disponível em: http://www.ub.edu/sentipensar/maria/textos.html 

TAKESHY, T. Organizações Não Governamentais e Terceiro Setor - Criação de ONGs e Estratégias de 
Atuação.: Grupo GEN, 2019. 9788597022186. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597022186/. Acesso em: 18 Apr 2021 
 
TENÓRIO,F. (Coord.). Elaboração de Projetos Comunitários: uma abordagem prática. São Paulo: Loyola, 1995. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal 

Atualizada em 2020: Disponível em CF88_EC105_livro.pdf (senado.leg.br) 

 
CAMARGO, R.; RIBAS, T. Gestão ágil de projetos: Editora Saraiva, 2019.. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553131891/. Acesso em: 10 Apr 2021 
 
FORGEP . Elaboração de Projetos Sociais. Disponível em: 

http://flacso.org.br/files/2016/08/forgep_elaboracaodeprojeto.pdf  

 

GADOTTI, M.  Educação Popular, Educação Social, Educação Comunitária: conceitos e práticas diversas, 

cimentadas por uma causa comum. Revista Diálogos: pesquisa em extensão universitária. IV Congresso 

Internacional de Pedagogia Social: domínio epistemológico. Brasília, v.18, n.1, dez, 2012  (Disponível em: 

http://www.proceedings.scielo.br/pdf/cips/n4v2/13.pdf  

 
MORA-OSEJO, L. E; BORDA, O. Fals. A superaçãoo do eurocentrismo. Enriquecimento do saber sistémico e 

endógeno sobre nosso contexto tropical. In: SANTOS, Boaventurade Sousa (Org.). Conhecimento prudente para 

uma vida decente. São Paulo: Cortez, 2004. 

 

OFFE, C. A Atual transição da história e algumas opções básicas para as instituições da sociedade. Disponível em 

https://www.democracia.org.br/wp-content/uploads/2017/10/SEM-DOUTRINA-TEXTO-05-1.pdf 

 

OLIVEIRA, et al. Gestão e social: aplicação em projetos comunitários. Disponível em: 

https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos07/1068_SEGET_2007_final.pdf 
 

https://docero.com.br/doc/nvnsens
https://www.coletivoleitor.com.br/wp-content/uploads/2019/11/o-cidadao-de-papel.pdf
http://www.iea.usp.br/eventos/escobar-natureza
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000130853
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232012001200012
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232012001200012
http://www.ub.edu/sentipensar/maria/textos.html
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/566968/CF88_EC105_livro.pdf
http://flacso.org.br/files/2016/08/forgep_elaboracaodeprojeto.pdf
http://www.proceedings.scielo.br/pdf/cips/n4v2/13.pdf
https://www.democracia.org.br/wp-content/uploads/2017/10/SEM-DOUTRINA-TEXTO-05-1.pdf
https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos07/1068_SEGET_2007_final.pdf


  
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DEEDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA 

RAZETO, L. Economia de solidariedade e organização popular. In: GADOTTI, M.; GUTIÉRREZ, F. Educação Comunitária 

e Economia Popular. 4. ed. São Paulo: Cortez. 2005. p. 34-58. 

 

SCHOMMER, P. C. ; ANDION, C. ; PINHEIRO, D. M. ; SPANIOL, E. L. ; SERAFIM, M. C. Coprodução e inovação social na 

esfera pública em debate no campo da gestão social. In: Paula Chies Schommer e Rosana de Freitas Boullosa. (Org.). Gestão 

social como caminho para a redefinição da esfera pública. Florianópolis: UDESC, 2011 Disponível em:  

https://issuu.com/carlosvilmar/docs/livro_enapegs_5  

 

STEPHANOU, Luis Guia para elaboração de projetos sociais. São Leopoldo, RS: Sinodal, Porto Alegre/RS: Fundação Luterana 

de Diaconia, 2003. Disponível em https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/ferramentas/docs/guia-para-elaboracao-de-projetos-

sociais.pdf  

 

SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEDAS -Elaboração de Projetos 

sociais: PARCERIA PÚBLICO E PRIVADO: COMPREENDENDO O PROCESSO NAS DIFERENTES CONJUNTURAS 

Pernambuco. Disponível em: 

http://portalsocial.sedsdh.pe.gov.br/sigas/ead/arquivos/2013/elaboracao_de_projetos/ELABORA%C3%87%C3%83O%20DE

%20PROJETOS%20SOCIAIS%20TEXTO%2001.pdf. 
 

Docente responsável: Profa. Dra. Marcia Regina Ferreira     e-mail marciareginaufpr@hotmail.com  
Curitiba, 15 de abril de 2021 
 
Assinatura:   
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   

 

https://issuu.com/carlosvilmar/docs/livro_enapegs_5
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/ferramentas/docs/guia-para-elaboracao-de-projetos-sociais.pdf
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/ferramentas/docs/guia-para-elaboracao-de-projetos-sociais.pdf
http://portalsocial.sedsdh.pe.gov.br/sigas/ead/arquivos/2013/elaboracao_de_projetos/ELABORA%C3%87%C3%83O%20DE%20PROJETOS%20SOCIAIS%20TEXTO%2001.pdf
http://portalsocial.sedsdh.pe.gov.br/sigas/ead/arquivos/2013/elaboracao_de_projetos/ELABORA%C3%87%C3%83O%20DE%20PROJETOS%20SOCIAIS%20TEXTO%2001.pdf
mailto:marciareginaufpr@hotmail.com

