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Período 2021-2 
Horário das Aulas: Quartas e Sextas das 17:30h às 19:10h, sendo as quartas destinadas a 
atividades síncronas (ao vivo) e as sextas reservadas para leituras e atividades extraclasse 
 
LOCAL/PLATAFORMAS: Google Meet e Google Classroom 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: Apresentar ao corpo discente conceitos e experiências 
explorando saberes acadêmicos, comunitários e empresariais de desenvolvimento de 
territorial a partir dos conceitos de Tecnologia Social (TS) e de Negócios Sociais.  
Embora existam várias definições, consideramos o conceito de TS adotado pelo Instituto 
de Tecnologia Social (2004), “um conjunto de técnicas, metodologias transformadoras, 
desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a população e apropriadas por ela, que 
representam soluções para inclusão social e melhoria das condições de vida”.  
Já o conceito de Negócios Sociais, ”são empresas que têm a única missão de solucionar 
um problema social, são autossustentáveis financeiramente e não distribuem dividendos” 
(M. Yunnus, 2011). Expandindo o tema, falaremos sobre bancos comunitários, empresas 
assumidas pelos trabalhadores, extensão acadêmica, startups de impacto, e iniciativas 
populares para geração de renda, acesso à cultura e educação, garantia de direitos.  
 
MÉTODO DE ENSINO REMOTO EMERGENCIAL E AVALIAÇÃO:  
As aulas serão ministradas remotamente sendo as quartas-feiras reservadas a encontros 
online e as sextas destinadas a leituras e atividades extraclasse. As aulas síncronas serão 
gravadas e disponibilizadas no Google Classroom, mediante concordância da turma. 
A fim de promover um debate mais dinâmico, faz-se necessária a leitura dos textos 
recomendados (vide plano de ensino). Prevê-se a participação de convidados externos 
trazendo experiências práticas comunitárias, acadêmicas e empresariais. 
Entendendo as dificuldades do período remoto e da pandemia, a Avaliação será contínua, 
composta de resenha crítica (40%) e mais 60% em prova ou tarefa em grupo (formato livre).  
A média final mínima para aprovação na disciplina será igual a 5,0.  
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PLANO DE ENSINO – 2021.2: 
 

Data Atividade Formato Referências 

17/11/2021 Introdução e apresentação do método de ensino 
e avaliação 

síncrona 
(GoogleMeet) 

Programa da Disciplina 

19/11/2021 Leituras, referências, atividades extraclasse assíncrona  
Dagnino et al (2004), 
Yunnus, Enimpacto 

24/11/2021 Negócios sociais e tecnologias sociais (1): 
conceitos 

síncrona 
(GoogleMeet) 

26/11/2021 Leituras, referências, atividades extraclasse assíncrona 

01/12/2021 Semana PUR Semana PUR  

03/12/2021 Semana PUR Semana PUR  

08/12/2021 Negócios sociais e tecnologias sociais (2): 
possibilidades e limitações 

síncrona 
(GoogleMeet) 

FBB (site), ICE (2020); 
Acselrad (2014) 

10/12/2021 Leituras, referências, atividades extraclasse assíncrona  
Boal (2009), Santos (2016) 

15/12/2021 Estudo de caso 1 (convidado(a) externo(a))* 
*Debate e apresentação do grupo teatral Cor do Brasil 
com a performance Suspeito 

síncrona 
(GoogleMeet) 

17/12/2021 Leituras, referências, atividades extraclasse assíncrona  
Agenda 2030 ONU; Marco 
Ruggie PNUD 

22/12/2021 Responsabilidade social empresarial: uma 
análise crítica da contribuição empresa, 
comunidade e poder público (1) consenso 

síncrona 
(GoogleMeet) 

24/12/2021 Recesso Recesso n/a 

29/12/2021 Recesso Recesso n/a 

31/12/2021 Recesso Recesso n/a 



Data Atividade Formato Referências 

05/01/2022 Avaliação 1 (resenha crítica / estudo de caso (GV 
ou FBB) prazo: de 3 a 13/01/2022 

assíncrona n/a 
07/01/2022 
12/01/2022 Responsabilidade social empresarial: uma 

análise crítica da contribuição empresa, 
comunidade e poder público (2) conflito 

síncrona 
(GoogleMeet) 

Acselrad (2004), Montaño 
(2002) 

14/01/2022 Leituras, referências, atividades extraclasse Assíncrona  
Raslam (2007), Fraga 
(2012) 

19/01/2022 Extensão universitária, e Incubadoras populares 
e de impacto (ITCPs) 

síncrona 
(GoogleMeet) 

21/01/2022 Leituras, referências, atividades extraclasse Assíncrona  
Polveiro (2020), Pereira 
(podcast) 

26/01/2022 Captação de recursos públicos e privados síncrona 
(GoogleMeet) 

28/01/2022 Leituras, referências, atividades extraclasse Assíncrona  
 
 
MDS (2016), RBMA (2020) 

02/02/2022 Avaliação e Monitoramento de projetos e 
políticas públicas (1) 

síncrona 
(GoogleMeet) 

04/02/2022 Leituras, referências, atividades extraclasse assíncrona 

09/02/2022 Avaliação e Monitoramento de projetos e 
políticas públicas (2) 

síncrona 
(GoogleMeet) 

11/02/2022 Leituras, referências, atividades extraclasse assíncrona  
Faria (2018) 

16/02/2022 Estudo de caso 2 (convidado(a) externo(a))* síncrona 
(GoogleMeet) 

18/02/2022 Avaliação final / seminários (23/02 e, 
eventualmente, 09/03) 

assíncrona  

23/02/2022 síncrona 
(GoogleMeet) 

 

25/02/2022 assíncrona  

02/03/2022 Recesso carnaval Recesso  

04/03/2022 Recesso carnaval Recesso  

09/03/2022 Avaliação final / seminários (23/02 e, 
eventualmente, 09/03) 

síncrona 
(GoogleMeet) 

 

11/03/2022 Término das aulas do período letivo assíncrona  

 


