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Especialização Lato Sensu em 

Administração e Planejamento de Programas e Projetos Sociais 
 

Objetivos: 

 Formar Educadores, gestores e técnicos para identificar demandas, planejar e executar projetos de 

gestão e responsabilidade social; 

 Capacitar os participantes a construir, propor, desenvolver e assessorar projetos e ações efetivas no 

atendimento às diversas demandas geradas pela questão social. 

 Capacitar profissionais técnicos, gestores e gerentes para a atuação no planejamento e execução de 

atividades de gestão e responsabilidade social em instituições públicas e privadas. 

 

1. Metodologia científica 

2. Leitura, produção de textos científicos e formação docente. 

3. Didática do ensino superior. 

4. Fundamentos de gestão e planejamento social. 

5. Técnicas de captação de recursos.  

6. Indicadores e sistema de monitoramento e avaliação. 

7. Marco lógico e gestão de projetos. 

8. Gestão financeira e contábil de projetos e programas sociais.  

9. Licitação e contratos na administração pública  

10. Oficina de elaboração de projetos sociais I: tipos de projetos sociais; fontes de financiamento e 

fomento de projetos sociais; participação popular; etapas de elaboração de projetos sociais. 

11. Oficina de elaboração de projetos sociais II: elementos do projeto social (introdução ou apresentação; 

justificativa; objetivos; fundamentação; metodologia; recursos humanos; orçamento; sustentabilidade; 

cronograma físico e financeiro; recursos; avaliação; monitoramento). 

12. Oficina de projetos sociais III: metodologias participativas; tipos de recursos; comunicação do 

projeto; parceiros; indicadores de desempenho; avaliação; monitoramento.  

13. Responsabilidade social e terceiro setor. 

14. Tópicos especiais em programas e projetos sociais. 

15. Projeto de pesquisa científica- modelo de desenho de investigação-MDI. 

16. Oficina I 

17. Oficina II 

 

Carga horária: 425h/a 

 

Período e Periodicidade: 
Duração do Curso: 17 meses  

 

Público: 

Curso destinado a Assistentes Sociais, Cientistas Sociais, Professores, Consultores, Coordenadores, 

Gerentes de Projetos Sociais e demais profissionais portadores de diploma de curso superior, que atuam em 

assuntos sociais e áreas afins. 
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O concluinte receberá certificado de Especialista em Administração e Planejamento de Programas e 

Projetos Sociais, em conformidade com a RESOLUÇÃO CES/CNE N.º 1, DE 6 DE ABRIL DE 2018 do 

MEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


