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Ficha 2 (variável) 

 
( 

 

Disciplina: Gestão e inovação social 

 
Código: TGP 212 

Natureza:  

(  ) Obrigatória  

(x  ) Optativa 

( ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  )_________ *C.H.EaD 

CH Total: 60 

CH semanal:  

Padrão (PD): 

30 

Laboratório (LB): 

00 

Campo (CP): 

00 

Estágio (ES): 

00 

Orientada 

(OR):  

00 

Prática 

Específica 

(PE): 00 
 

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 

Extensão 

(EXT): 00 

Prática como 

Componente 

Curricular 

(PCC): 00 

     

 

 

EMENTA (Unidade Didática)  

Conceito de Gestão social, Inovação social e Economia social; Repensando o Estado para o 

desenvolvimento social; A inovação social como potencial importante no contexto da pluralidade 

do Brasil; Inovação Social, Governança e racionalidade substantiva; Inovação social para além da 

inovação tecnológica e criação de outras economias; A gestão social como possibilidade de 

ampliação da esfera pública; Inovação social e Empreendedorismo social na esfera pública; 

Conceitos de Estruturas democráticas e participativas para o desenvolvimento territorial brasileiro; 

A natureza da inovação para o desenvolvimento da Gestão social do Estado; A necessidade de 

políticas públicas para Inovação Social e a construção de redes de colaboração e compartilhamento 

para o desenvolvimento de projetos inovadores e sociais.  

 

 

 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
 

1) Conceito de Gestão social: a compreensão acerca do indivíduo e sociedade 

2) Inovação social e Economia social: Elementos necessários para repensar o Estado para o 

desenvolvimento social; 

3)  A inovação social como potencial importante no contexto da pluralidade do Brasil; Entre a 

inovação do micélio saudável ao conservadorismo brasileiro. 

4)  Inovação Social, Governança e racionalidade substantiva: Emancipação humana e 

emancipação política.  

5)  Inovação social para além da inovação tecnológica e a necessidade da criação de outras 

economias: O caso do PIBITI de gestão pública. 

6) A gestão social como possibilidade de ampliação da esfera pública:  o que se entende por 

Esfera pública? O social no Brasil como fomento a Inovação Social e o Empreendedorismo 

social na esfera pública. 

7) A necessidade de políticas públicas para Inovação Social e a construção de redes de 

colaboração e compartilhamento para o desenvolvimento de projetos inovadores e sociais: 

mapeamento de projetos inovadores.  
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OBJETIVO GERAL 

 

Apresentar os conceitos fundamentais da gestão e inovação social e suas contribuições no 

campo de públicas. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

- Entender os elementos basilares da construção do conhecimento em Gestão Social; 

- Compreender a importância da Gestão Social e Inovação social e suas aplicações e 

implicações na Gestão Pública moderna; 

- Relacionar a gestão social como possibilidade de ampliação da esfera pública.  

     - Discutir a necessidade de políticas públicas para Inovação Social e a construção de redes de     

colaboração e compartilhamento para o desenvolvimento de projetos inovadores e sociais no 

Brasil.  

 - Subsidiar os discentes em relação a configuração contemporânea de relações entre indivíduo 

e sociedade e entre Estado, Sociedade e Mercado.  

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

1) Especificidades da disciplina: A disciplina será desenvolvida 100% na modalidade Ensino 

Remoto Emergencial, com 40 vagas, com preferência aos estudantes dos dois últimos períodos do 

TGP (5° e 6° período). 

2) Acompanhamento e comunicação: o acompanhamento da participação dos estudantes nas 

atividades propostas será feito pela postagem de tarefas (em arquivos de texto, áudio e vídeo) e 

participação em fóruns de discussão. A comunicação com os alunos será feita por meio dos recursos 

de feedback disponíveis no moodle, além de e-mails. 

 

4) Distribuição da carga horária e disponibilização dos conteúdos: A oferta da disciplina 

iniciará no segundo ciclo do período especial, mais especificamente no dia 04 de agosto de 2020, e 

terminará no dia 22 de setembro. A carga horária total da disciplina está dividida em 07 módulos 

de 8 horas semanais cada e 1 módulo de 4hs, representados por dois momentos de atividades 

pedagógicas remotas. Cada momento corresponde a um conteúdo listado do programa da disciplina. 

Primeiro momento será síncrona e assíncrona, sendo um dia da semana, (terça-feira as 19hs as 21hs) 

corresponderá a atividades de 8 horas, compondo atividades 2 horas síncronas e o restante de 

atividades assíncronas. As atividades síncronas serão realizadas via Teams e englobarão: debates 

sobre textos e discussão de filmes. As atividades assíncronas realizadas (disponibilizadas e 

devolvidas) via plataforma (UFPR Virtual ou  TEAMS – a ser definido) e compreenderão: Vídeos 

de conteúdo; Vídeo orientativos acerca de filmes e documentários para  discussão do tema; Leitura 

de textos científicos, jornalísticos e temas aplicada à área e  a construção do portfólio.   No segundo 

momento, apresentação dos vídeos de pesquisa acerca de projetos de Gestão social e Inovação 

social no Brasil antes da pandemia e na pandemia de COVID-19.  Ressalta-se, que caso ocorra 

dificuldades no acesso as atividades síncronas, as formas de desenvolvimento dos conteúdos 

poderão serem alterados.  

 

 5) Tutoria: o atendimento tutorial aos alunos será realizado conforme as demandas das atividades 

propostas, no próprio ambiente virtual de aprendizagem e também no horário reservado à disciplina 

para os momentos síncronos. Além disso, o retorno às atividades desenvolvidas por cada aluno será 

dado em até uma semana da postagem. Caso a disciplina tenha monitor (a depender do resultado 
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de edital para monitoria digital), este será cadastrado no moodle também ficará à disposição, 

ajudando o professor no atendimento às demandas dos alunos, além de auxiliar na elaboração de 

conteúdos que apoiarão o desenvolvimento das atividades propostas.  

 

6) Recursos e materiais didáticos: no ambiente virtual de aprendizagem (moodle e Microsoft 

Teams) serão disponibilizados conteúdos de apoio (exercícios, links, textos, vídeos, exercícios, 

artigos) para estudo, aprofundamento ou esclarecimento de dúvidas acerca do tema gestão e 

Inovação social, e realização de atividades relacionadas ao desenvolvimento de conteúdo. Entre os 

materiais adotados estarão conteúdos próprios e desenvolvidos para uso em processos de ensino e 

aprendizagem em atividade remota.  Haverá o uso de aula invertida, para cada dia de encontro 

síncrono, o estudante deverá ter realizado as atividades solicitadas anteriormente na plataforma 

UFPR Virtual.  Serão seis textos utilizados durante os módulos e mais os vídeos indicados. 

 

7) Ambientação dos recursos tecnológicos: para o desenvolvimento das atividades da disciplina, 

haverá um período de ambientação do moodle, com fórum de ambientação e tutoriais, de acordo 

com a demanda da necessidade dos estudantes, além da disponibilidade do monitor (caso a 

disciplina seja contemplada com a monitoria digital).  

 

8) Frequência: o registro da frequência será determinado pela participação/entrega das atividades 

remotas estabelecidas, e será feito pela conferência dos relatórios do moodle (identificado pelo 

acesso dos alunos aos conteúdos disponibilizados), postagem da realização das atividades escritas 

propostas, e ferramentas de feedback disponíveis. Será feito, também, um controle em relação ao 

cumprimento dos prazos de realização de cada atividade.  

 

9) Critérios de avaliação: os saberes atitudinais, procedimentais e conceituais dos estudantes, 

abarcando o envolvimento nas atividades, entrega dos trabalhos com pertinência ao tema proposto 

e participação no fórum de discussão. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 

 O processo de avaliação acontecerá de forma permanente (atividades semanais), podendo 

ser em grupo e/ou individual, considerando os saberes atitudinais, procedimentais e conceituais dos 

estudantes.  

No primeiro momento a avaliação ocorrerá por meio de atividades individual referente ao 

portfólio 60% (abarcando 6 textos para estudo) e 30% por participação e contribuição no ambiente 

virtual (a partir dos textos e vídeos), perfazendo 100 pontos. 

 No segundo momento, os estudantes serão avaliados pelo processo de construção e 

apresentação de um estudo de caso/experiência em gestão e inovação social, pela apresentação de 

um vídeo no TEAMS. Com os seguintes critérios a serem avaliados: atitudinal e procedimental: 

integração do grupo, comprometimento, envolvimento com o tema, organização do material 

apresentado, colaboração entre os participantes. E conceitual, a pertinência da experiência 

escolhida com o tema Gestão Social e Inovação Social.  
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  A avaliação é composta pela participação no fórum, portfólio e pesquisa com elaboração 

e apresentação do vídeo, após 8 módulos, apresenta-se a análise dos processos das atividades e a 

nota final. 

   O estudante que não obtiver nota igual ou superior a 70 poderá fazer o exame final. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARTHOLO, Roberto; BURSZTYN, Ivan; CIPOLLA, Carla.  Africa, Brasil, diálogos: Uma 

plataforma colaborativa para inovação social.1 ed. Rio de Janeiro: E-papers, 2014 (Cadernos do 

Grupo de Altos Estudos; 7 – capitulo sobre Inovação Social e desenvolvimento em pdf)  

 

CANÇADO, Airton C; PEREIRA, Jose R. e TENÓRIO, Fernando G. Gestão Social: 

epistemologia de um paradigma. 2 ed. Curitiba-PR: CRV, 2015. (Capitulo-5 Gestão Social e 

contribuições teóricas em pdf) 

 

MORIN, E. Os setes saberes necessários para a educação do futuro. 8 ed. São Paulo: Cortez: 

UNESCO, 2003. (Capitulo III –Ensinar a condição humana em pdf) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ALCÂNTARA, Valderí; PEREIRA, José; SILVA, Érica; Gestão Social e Governança Pública: 

Aproximações e (De)Limitações Teórico-Conceituais. Revista de Ciências da Administração v. 17, 

Edição Especial, p. 11-29, 2015. Disponível no site: 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/adm/article/view/2175-8077.2015v17nespp11 
 

ANDREOTTI, Vanessa et al. Da casa construída pela modernidade ao micélio saudável. Revista 

Sinergias – diálogos educativos para a transformação social. Fevereiro 2019, n.º 8. Disponível no 

site:www. http://www.sinergiased.org/index.php/revista/item/170  

 

 

LOPES, Carla e VIANNA, Juliana Leonel (org). E-labora: experiências em rede de um laboratório 

de inovação social. Rio de Janeiro: Oi Futuro, 2019. Disponível no site www. 

https://oifuturo.org.br/e-labora/ 

 

YUNUS, Muhammad. Um mundo sem pobreza. A empresa social e o futuro do capitalismo. São 

Paulo: Ática, 2008. 

 
SCHOMMER, P. C.; BOULLOSA, R. F. (Org.). Gestão social como caminho para a redefinição 

da esfera pública. Florianópolis: Udesc, 2011. (Coleção Enapegs, v.) Disponivel no site: 
https://issuu.com/carlosvilmar/docs/livro_enapegs_5. 
 
 
  Vídeos de economia social, Inovação social e empreendedorismo social   

 

ASHOCA disponível no site rizomas.net/cultura-escolar/producao-dos-alunos/utopia-e-

cotidiano/426-ashoka-apoio-a-empreendedores-sociais.html 

 

QUEM SE IMPORTA –  https://youtu.be/P8j67-yR37I  Este documentário apresenta as 

iniciativas de 19 empreendedores sociais pelo mundo. 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/adm/article/view/2175-8077.2015v17nespp11
http://www.sinergiased.org/index.php/revista/item/170
https://oifuturo.org.br/e-labora/
https://issuu.com/carlosvilmar/docs/livro_enapegs_5
https://youtu.be/P8j67-yR37I
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A Globalização do lado de cá. Milton Santos. Documentário disponível no Youtube . Disponível 

no site: https://www.youtube.com/watch?v=-UUB5DW_mnM&t=8s 

 

Economia Social com Bernardo KLIKSBERG: Caso Noruega disponível no site: 

https://youtu.be/o3_rptxK0W4 

 

Economia Social – conceito por Kliksberg. Disponível no site https://youtu.be/4WvBYgq7WTw  
 

 

 

Professor da Disciplina: Profa Drª. Marcia Regina Ferreira (e-mail marciareginaufpr@hotmail.com)  

Assinatura: __________________________________________  

 

Coordenadora do Curso:  Prof. Dr° Guilherme R.S.Souza e Silva  
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-UUB5DW_mnM&t=8s
https://youtu.be/o3_rptxK0W4
https://youtu.be/4WvBYgq7WTw
mailto:marciareginaufpr@hotmail.com
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Disciplina: Gestão e inovação social – Ensino Remoto Emergencial  

CRONOGRAMA – 8 módulos ( 4 de agosto a 22 setembro) 
Código: TGP 212 

 
 
 

Unidades Data 
atividade 

Atividades Espaços didáticos 
remotos  
Principais plataformas 

Carga-
horária 

1. Entendo na 
proposta da 
disciplina  

Dia 4 AGO 
 
Das 19 as 
21h. 

Encontro para apresentação, organização 
e contextualização da proposta e forma 
dos módulos com os discentes 
(esclarecimentos e definição dos 
principais meios de realização das 
atividades e de comunicação) 

 
Atividade síncrona 
 
Microsoft Teams 

2 h/a 

 
 
De 4 - 10 
AGOSTO 

Elaboração do Portfolio e construção de 
um mapa conceitual acerca do texto de 
1)Edgar Morin; Ensinar a condição 
Humana, o 2)Micélio saudável e o Povo 
brasileiro. 
 
Assistir “O Povo brasileiro de Darcy 

Ribeiro” os 4 episódios iniciais (Matriz 

Tupi” , “Matriz Lusa, “Matriz Afro”, 

“Encontros e Desencontros) 

 
Atividade assíncrona  
 

6h/a 

2 Conceito de 

Gestão social: 

a compreensão 

acerca do 

indivíduo, 

sociedade e 

pluralidade. 
 

Dia 11 
AGO 
 
Das 19 as 
21h. 

Encontro para apresentação dos mapas 
mentais e a discussão sobre indivíduo e 
sociedade. 
A partir do entendimento do ser humano 
(bio-psico-social-espiritual) e nossa 
construção e a nossa necessidade de 
inovar. 
 
 
 
 

 
Atividade síncrona 
 
Microsoft Teams 

2 h/a 

 
De 11 a 17 
AGOSTO 

Trabalho em dupla ou individual sobre e o 
Filme “Quem se importa?”  
 
Texto 3- de Inovação social e 
desenvolvimento, leitura e elaboração de 
um mapa mental.  

 Texto 4 - Gestão Social e contribuições 

teóricas. 
 

 
Atividade assíncrona  
 
Microsoft Teams ou 
UFPR Virtual ou e-mail  

6h/a 

3. Inovação 
social e 
economia 
Social 
 

Dia 18 
AGO 
 
Das 19 as 
21h. 

Encontro para diálogo Gestão Social e 
Inovação Social → indivíduo e sociedade  
 
Apresentação da proposta sobre as 
experiências e pensar na elaboração dos 
vídeos a partir da pesquisa. 

Atividade síncrona 
 
Microsoft Teams. 

2 h/a 

 
De 18 a 24 
AGOSTO 
 

 
Assistir vídeo de Bernardo Klikisberg 
sobre Economia social; 
 

 
Atividade assíncrona  
 

6 h/a 
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Assistir à Globalização do lado de cá; 
Realizar fichamento; 
 
 
 

Microsoft Teams ou 
UFPR Virtual ou e-mail  
 

4. 
Sistematização 
dos elementos 

abordados da 

pluralidade do 

Brasil e diálogo 

no ambiente 
virtual. 

 
Dia 25 
AGO 
 
Das 19 as 
21h. 
 
 

 
Encontro para apresentação dos 
resultados da sistematização, fichamento  
e discussão referente aos vídeos; 

 
Atividade síncrona 
 
Microsoft Teams 

2 h/a 

 
De 25 
AGO a 30 
AGO 

 

Trabalho individual sobre texto -5: Gestão 

Social e Governança Pública: 

Aproximações e (De) Limitações Teórico-

Conceitual  (roteiro de perguntas)  

 

Pesquisa  do E-labora. 

 
Atividade assíncrona  
 
Microsoft Teams ou 
UFPR Virtual, e-mail e 
whatsapp 
 

6 h/a 

5 Inovação 

Social, 

Governança e 

racionalidade 

substantiva 

Dia 01 SET 
 
Das 19 as 
21h. 

Discussão do texto- 5 ,  sobre gestão 
social e governança e a importância da 
razão substantiva para a Inovação social 
no território. 

 
Atividade síncrona 
 
Microsoft Teams 

2 h/a 

 De 01 a 06 
de SET 

Pesquisa na E-labora e nos sites sobre 
inovação no Brasil em tempos de COVID-
19. Individual, em equipe ou dupla para 
elaboração do vídeo de apresentação de 
5 minutos. 
 
 

Atividade assíncrona  
 
Microsoft Teams ou 
UFPR Virtual, e-mail e 
whatsapp 
 

6hs 

6. Inovação 

social para 

além da 

inovação 

tecnológica 

Dia 08 de 
setembro 
 
 
 
 
 
 
 
Dia 08 a 14 
SET 

Encontro para apresentação dos 
resultados do projeto de pesquisa PIBIT 
sobre Ciência, tecnologia, Gestão e 
inovação social para construção de 
caminhos decoloniais e discussão sobre 
Inovação Social e sítios de 
pertencimento;                     
 
Apontamentos sobre o que encontram 
Fechamento dos grupos acerca do vídeo 
e finalização do portfólio. 
 
 

Texto 6- Gestão social como caminho 

para a redefinição da esfera pública 

(roteiro de estudos dirigido postado na 

UFPR Virtual) 
 

 
Atividade síncrona 
 
 
 
 
 
 
 
Atividade assíncrona  

2hs 
 
 
 
 
 
 
 
 
6hs 

7-Apresentação 
dos Vídeos e 
entrega final 
dos portfólios 
sobre gestão 
social e 
inovação Social 
no Brasil 
 

 

 
Dia 15 SET 

 
Encontro para troca de experiências e 
apresentação dos vídeos elaborados a 
partir da pesquisa. 

 
Atividade assíncrona  
 
Microsoft Teams  
 

 2 h/a 

  A partir do da Gestão social como 

caminho para a redefinição da esfera 

 
Atividade assíncrona  

6hs 
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15 a 22 de 
SET 

pública elaborar uma redação, 

contextualizando com o texto do 

micélio saudável e a Inovação Social. 
 

8.  Avaliação 
final se 
necessária 

DIA 22 
SET. 
 
Das 19 as 
21h. 

Exame final com postagem até 24.09 Atividade assíncrona 
 
Microsoft Teams, Jitsi 
ou Meet 

2 h/a 

  
PRAZO 
FINAL 
 
ATÉ 26 
SET 

 
 
 

Atividade assíncrona  
 
Microsoft Teams ou 
UFPR Virtual, e-mail e 
whatsapp 
 

2 h/a 

 


