
 
 

ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS SOCIAIS 
 

 

NOME DO CURSO: Curso de Especialização Lato Sensu em Administração e Gestão de 
Projetos Sociais. 
 
COORDENAÇÃO GERAL:  Profa. Dra. Márcia de Assis Costa 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Serviço Social 
 

 DESCRIÇÃO: Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização na área de Serviço 

Social, na modalidade on-line.  

   

OBJETIVOS:  

 Desenvolver as habilidades e competências aos profissionais necessárias ao 

planejamento, formulação e implementação de ações nas diversas políticas públicas, 

necessária ao planejamento e elaboração de projetos sociais. 

 Caracterizar as organizações sociais (Fundações, Institutos, OS, OSCIP, ONG), 

analisando as diferentes formas de composição, financiamento, incentivos fiscais etc.., 

visando a captação de recursos e elaboração de projetos sociais, considerando as suas 

especificidades. 

 Desenvolver habilidades e competências aos profissionais necessárias para a 

construção de indicadores e sistemas de monitoramento das ações, contribuindo para 

a efetividade das mesmas. 

 Conhecer os mecanismos para o controle social, potencializando as ações que 

possibilitem a fiscalização e a efetividade das políticas. 

 Contribuir para a reflexão dos profissionais sobre às dimensões ético-política do 

trabalho realizado na perspectiva da qualidade dos serviços prestados aos usuários. 

 

PÚBLICO-ALVO: Profissionais graduados na área de Serviço Social que atuam na gestão 
social governamental, privada e Terceiro Setor e Sociedade Civil organizada, para 
elaborar, implementar projetos sociais, assim como exercer funções de assessoria e 
consultoria nos setores público e privados.  
 
 

CARGA HORÁRIA: O curso é constituído de 450h. Nesse curso é obrigatória a confecção 
do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 



 

DURAÇÃO: 12 meses + 2 meses para o TCC 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC): Em formato EaD, obrigatório ao final do 
curso. 
 

 

MATRIZ DE DISCIPLINAS: 

  

Disciplina do curso 
Carga Horária 

(horas) 

1.   Metodologia Científica 40h 

2.   Política Social, Estado Democrático e Sociedade Civil 40h 

       3.   Globalização, Democracia e Reforma do Estado 40h 

       4.   Questão Social, Gestão Social e Terceiro Setor 40h 

       5.   Gestão Participativa e Controle Social 40h 

6.   A dimensão  técnico operativa do Serviço Social e 

Compromisso Ético Político 
40h 

7.   Instrumentos e Técnicas na  Estruturação dos Projetos 

Sociais 
40h 

       8.   Avaliação e Monitoramento de Projetos Sociais 40h 

9.   Seminários de Projetos Sociais 60h 

10. Territorialização e Sustentabilidade nas políticas públicas 40h 

11. Orientação e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 30h 

  
 

 


