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PLANO DE CURSO 

NOME DO CURSO: Desenvolvendo projetos e parcerias através da lei 13.019/2014 

PROFESSOR: Ronaldo Viana Serpa 

LOCAL DE REALIZAÇÃO: PROGEPE – Avenida Presidente Vargas 446, 20 Andar 
 

ANO: 

2022 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 22/11 e 

29/11 - sempre de 08:30 às 12:30 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 8 horas 

    

PÚBLICO-ALVO 

Servidores públicos da Unirio que tenham interesse no assunto ou estejam atuando em 
projetos interinstitucionais 

EMENTA 

- Reforma do Estado e fortalecimento do 3º Setor: a construção do modelo e a evolução 

do 3º setor até o advento da lei 13.019/2014- Aula 1 

 
- O marco regulatório das organizações da sociedade civil: A lei 13.019/2014 e o decreto 

8.726/2016 – Aula 1 e 2 

 

- Formas de captação de recursos para projetos com o 3º setor – Aula 2 

 

- A Plataforma Mais Brasil e algumas de suas funcionalidades – Aula 2 

JUSTIFICATIVA 

A UNIRIO tem apresentado um crescimento acentuado de parcerias com Organizações da 
Sociedade Civil (OSC).  O conhecimento do marco regulatório dessas parcerias e o 
sistema utilizado para operá-las (Plataforma Mais Brasil) são fundamentais para que os 
servidores que estejam atuando em projetos, seja coordenando ou gerenciando, exerçam 
seus papeis de uma forma satisfatória. 

OBJETIVO GERAL 

Fornecer conhecimentos básicos para servidores que tenham interesse no tema, além de 
oferecer esclarecimentos necessários para aqueles que estejam designados como 
coordenadores ou gestores dos projetos com as Organizações da Sociedade Civil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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- Apresentar como se deu o fortalecimento do 3º setor no Brasil 
- Demonstrar a construção do marco regulatório das organizações da sociedade civil 
(MROSC) e os principais aspectos da lei 13.019/2014 e do decreto 8.726/2016. 
- Apresentar as principais formas de captação recursos para desenvolvimento de projetos 
com o 3º setor. 

- Apresentar de forma sintética as principais funcionalidades da Plataforma Mais Brasil e 
os paineis gerenciais. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

- A reforma do Estado e fortalecimento do 3º setor (Aula 1) 
- O marco regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC)  (Aulas 1 e 2) 
- Principais formas de captação de recursos para projetos sociais (aula 2) 
- A Plataforma Mais Brasil e os paineis gerenciais (Aula 2) 
  

METODOLOGIA 

 O curso terá aulas expostivas-dialogadas, sendo necessário e indispensável a 
participação de alunos. O curso usará estratégias de “gameficação” no intuito de trazer 
melhor assimilação e participação dos interessados. 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Sala de aula com cadeiras universitárias, notebook com powerpoint instalado, acesso à 

internet, projetor, software de reprodução de vídeo instalado no notebook, criação de 

grupo de whatsapp para faciltar contato com os inscritos do curso. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será feita com base na participação dos interessados no curso 

ENTREGA DE CERTIFICADO 

O certificado de participação será emitido para aqueles que tiverem presença nos dois 

dias do curso 

BIBLIOGRAFIA (se houver) 

 

BARBIERI, Carla Bertucci; Terceiro setor: desafios e perspectivas constitucionais. 

1a edição, Curitiba: Juruá, 2008, 196p. 

 

COELHO, Simone de Castro Tavares; Terceiro setor: um estudo comparado entre 

Brasil e Estados Unidos, São Paulo: SENAC, 2000, 233p. 



 

 

COSTA, Frederico Lustosa da; Reforma do Estado e contexto brasileiro: crítica do 

paradigma gerencialista. 1a edição, Rio de Janeiro: FGV, 2010, 256 p. 

 

MANICA, Fernando Borges; Motta, Fabricio; Oliveira, Rafael Arruda; Parcerias com o 

terceiro setor: as inovações da lei nº13.019/2014. 2ª edição, Belo Horizonte: 

Fórum, 2018, 460 p. 

 

NAVES, Rubens; Organizações Sociais – a construção do modelo – São Paulo: 

Quartier Latin, 2014, 324p. 

 

RESENDE, Tomáz de Aquino; RESENDE, André Costa; SILVA, Bianca Monteiro da; 

Roteiro do Terceiro Setor – Belo Horizonte: Editora Forum, 2019, 228p. 

 

Szazi, Eduardo; Terceiro setor: regulação no Brasil – São Paulo: Peirópolis, 2000, 

307p. 

 

VIOLIN, Tarso Cabral; Terceiro Setor e as parcerias com a Administração Pública: 

uma análise crítica, Belo Horizonte: Forum, 2006, 306p. 

PROFESSOR(A)/INSTRUTOR(A) 

Professor responsável: Ronaldo Viana Serpa  
 

Graduação: Administração de Empresas  (UNESA) 
Especializações: Gestão Pública (UCAM) e Formação de Gestores de Contratos 
Administrativos (UNESA) 
Mestrado: Administração (UFF) 
Atuação Profissional: Atualmente Gerente de Controle de Contratos e Convênios da 
UNIRIO 
 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/9562618588332017 
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