
 

PLANO DE ENSINO 
I. IDENTIFICAÇÃO 

Curso/Departamento: Administração Pública 
Disciplina: Gestão Responsabilidade Sócio Ambiental  Código: 62GESRS 
Carga Horária: 72 h/a Período letivo: 2019/2  Termo: 6º 
Professor: Lucas Carregari Carneiro, Me. 
Contato: carregari.lucas@gmail.com 

 
II. EMENTA 

Conceituação. A responsabilidade social das organizações. A função social das empresas, 
compromisso social e gestão empresarial. As dimensões da responsabilidade social. 
Modelos de indicadores e avaliação. Instrumentos de Responsabilidade Social. Os sistemas 
de Responsabilidade Social e a interface com as organizações de prestação de serviços 
públicos. Caracterização do conceito de meio ambiente. A questão sócio-ambiental. As 
políticas ambientais no Brasil. Exigências sócio-ambientais em arranjos produtivos. Estudos 
de casos de referência nacional e internacional. 

 

III. OBJETIVOS 
Geral: Ampliar a área de atuação do administrador público oportunizando espaço para 
reflexão e conhecimento acerca do papel e potencial das organizações empresariais no 
contexto de um novo modelo de desenvolvimento e, além disso, como coprodutoras do bem 
público. Caracterizar, entender e aprender a operacionalizar a Sustentabilidade, além de 
compreender suas relações com a sociedade e o Estado.  

Específicos:  

• Discutir e sensibilizar para a realidade socioambiental;  
• Conhecer perspectivas e visões mais inclusivas e sustentáveis de desenvolvimento;  
• Entender e desenvolver visão crítica sobre as dimensões e demais pressupostos 

teóricos e conceituais sobre sustentabilidade, como conceito mais amplo, e 
responsabilidade social empresarial, em um âmbito mais específico;  

• Entender a questão socioambiental e os principais aspectos de gestão;  
• Conhecer e desenvolver habilidades para utilizar ferramentas de gestão da 

sustentabilidade;  
• Estimular estudos aprofundados e práticas na área.  

 



 
IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

A. Contextualização histórica, base conceitual e casos – Prof. Lucas  
(1) Desenvolvimento e Sustentabilidade:  

o Análise das perspectivas de novos modelos de desenvolvimento e das tendências 
para a sustentabilidade no Estado e nas organizações empresariais  

(2) Sustentabilidade empresarial: 
o Significado de Sustentabilidade Empresarial e outras ideias e conceitos relacionados; 

a relação com a Responsabilidade Social Empresarial; 
(3) Responsabilidade social empresarial 

o Contexto teórico para a compreensão e prática da RSC, histórico e abordagens  
(4) Gestão Ambiental Empresarial: 

o Abordagens e Modelos de Gestão Ambiental Empresarial  
 
B. Tecnologias de gestão socioambiental e as políticas ambientais – Profa. Janice  
(5) Mudança Organizacional e o Fluxo para construção do modelo de gestão da 
sustentabilidade o Criação de Visão voltada à sustentabilidade: 

o Sistemas de Diagnóstico e Gestão: 
o Códigos de Conduta: 
o Indicadores de Sustentabilidade 
o Auditoria 
o Relatórios de Sustentabilidade /Balanços Sociais 
o Políticas ambientais municipais e no Brasil  

 
V. METODOLOGIA DE ENSINO 

• Aulas expositivas e dialogadas com apoio de equipamento multimídia;  
• Estudos dirigidos; 
• Leitura orientada de textos científicos selecionados e filmes/documentários; 
• Análise de estudos de caso;  
• Visitas técnico-científicas;  
• Palestras com profissionais da área; 
• Atividades práticas e apresentação de seminários;  
• Realização de provas e resolução de casos com questões discursivas.  

 

VI. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
 

Método Forma Peso Descrição 
Prova I Individual 25% Avaliação com questões objetivas e dissertativas 
Trabalho I Grupo 25% Atividades e apresentações relacionadas aos aprendizados 

das visitas técnicas/ estudos dirigidos – Parte I Disciplina 
Prova II Individual 25% Avaliação com questões objetivas e dissertativas 
Trabalho II Grupo 25% Atividades e apresentações relacionadas – Parte II 

Disciplina 
 
Espera-se que os alunos demonstrem interesse, colaboração e participação nas aulas e nas atividades 
propostas, bem como compreensão temática e conceitual, leitura crítica, capacidade argumentativa e 
de síntese, coerência expositiva, organização e articulação nas apresentações e diálogos 
interdisciplinares. Serão também considerados os seguintes aspectos: 
- Nas provas: as respostas de caráter interpretativo serão consideradas corretas ou parcialmente 
corretas quando apresentarem reflexões lógicas e articuladas ao conteúdo estudado para a questão 



 
formulada; as provas serão individuais. Para os casos onde haja necessidade de 2ª chamada, os 
estudantes devem consultar a Resolução nº 018/2004 CONSEPE; 
- No Trabalho: apreensão e clareza na apresentação do conteúdo; postura e atitudes coerentes com as 
orientações e proposta da disciplina; criatividade e adequação dos recursos didáticos; objetividade e 
expressividade na apresentação de argumentos. As notas levarão em consideração o desempenho do 
aluno durante a apresentação, bem como sua participação na elaboração do trabalho. 
-Nas atividades escritas: lógica na escrita, utilização dos principais conceitos estudados; criticidade 
fundamentada das argumentações; clareza conceitual; ortografia correta; cumprimento das normas de 
elaboração de trabalhos acadêmicos. A entrega com atraso de qualquer atividade escrita terá sua nota 
máxima reduzida em 50%. Após terem decorrido 7 dias do prazo os trabalhos não serão mais 
recebidos; 
-Frequência regular (conforme critérios regimentais da Universidade) – a chamada será realizada em 
todas as aulas; a não permanência em sala durante todo o período implica em registro de presença 
parcial no diário de classe; 
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www.envolverde.com.br – site de notícias 
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www.gife.org.br – Grupo de Institutos, Fundações e Empresas 
www.ibase.br – portal do Instituto Ibase 
www.institutoatkwhh.org.br/compendio - Compêndio para a sustentabilidade on-line 
www.abnt.org.br – Associação Brasileira de Normas Técnicas www.pactoglobal.org.br – 
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VIII. CRONOGRAMA 
Em anexo  

 

 


