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Apresentação 

Prezado(a) estudante, 

Ao iniciar uma nova etapa de formação, em qualquer nível ou modalidade de ensino, é imprescindível 
sabermos o que esperar do curso e o que o curso espera de nós. 

Sendo assim, este manual tem o objetivo de apresentar a você informações acerca do projeto pedagógico do 
curso de especialização em Empreendedorismo para Negócios de Impacto Social. Este curso está regulado 
pelas seguintes legislações:

  Lei n° 9.496, de 20 de dezembro de 1996;
  Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017;
  Resolução CNE nº 1, de 6 de abril de 2018;
  Resolução CONSUN nº 408, de 28 de novembro de 2018. 

Aqui, você encontra respostas às perguntas apresentadas abaixo. 

  Como o curso está organizado? 
  Quais são os objetivos do curso? 
  Quais são as Unidades de Aprendizagem que irei cursar? 
  Como serão realizadas as avaliações? 

Portanto, para obter resposta a esses e outros eventuais questionamentos que venham a surgir, leia com 
atenção e, na íntegra, este manual de curso, a fim de entender como será o seu itinerário acadêmico. Tudo foi 
planejado e estruturado para garantir a sua aprendizagem. 

Bem-vindo(a) ao curso e à Unisul! 

Equipe UnisulVirtual

Perfil do formado
Este curso é destinado a pessoas atuantes e engajadas em projetos socialmente inovadores e/ou entusiastas 
pelo tema, que almejam aprofundar seus conhecimentos e trocar experiências; bem como a quem ambiciona 
empreender e transformar realidades, em busca de soluções para problemas socioeconômicos. 

Sendo assim, foi organizado para formar profissionais com elevado conhecimento, tanto teórico quanto 
prático, para empreender, transformar realidades e solucionar problemas nas áreas de Empreendedorismo 
Social, Negócios Sociais e Negócios de Impacto Social.

Ao concluir sua formação, o aluno terá adquirido competências e habilidades específicas, de aplicação 
prática, para inclusive propiciar sua ascensão profissional, aumentando sua empregabilidade, bem como o 
seu network, extremamente importante no cenário atual do mercado de trabalho e na busca pela qualificação.

Para atingir este propósito, o curso conta com unidades de aprendizagem que trazem desde o 
autoconhecimento do empreendedor, perpassando por questões mais complexas como a nova economia, a 
gestão de negócios de impacto social, governança, ecossistema e – tão importante quanto essas questões – 
metodologias e ferramentas para mensuração do impacto social.

Cabe aqui também ressaltar que esta formação profissional resulta numa expectativa de desenvolvimento 
profissional e pessoal, por melhores cargos e salários, e, sobretudo, do reconhecimento do aprendizado 
adquirido. Sendo assim, conhecer e relacionar-se com o ecossistema de inovação social torna-se 
fundamental para o empreendedor social.
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Pretende-se, assim, que o concluinte deste curso, cujo o perfil foi apresentado acima, desenvolva as 
seguintes competências: 

  Desenvolver o autoconhecimento como fonte de inspiração e estímulo para o 
empreendedorismo com propósito social.

  Desenvolver soluções criativas e inovadoras para o negócio.
  Compreender o cenário do empreendedorismo, dos negócios de impacto social e da inovação social.
  Compreender modelos de gestão inovadores para qualificar a atuação empreendedora.
  Articular conceitos e métodos que favoreçam a sustentabilidade do negócio.
  Compreender o marco regulatório vigente e as implicações para viabilidade de negócios de 

impacto social.
  Aprimorar a atuação empreendedora, visando potencializar o impacto do negócio
  Desenvolver visão sistêmica para compreensão do ecossistema qualificando o impacto do negócio.
  Compreender o ecossistema de inovação social visando um posicionamento seguro do negócio.
  Identificar no mercado de investimentos as possibilidades de captação de recursos visando a 

sustentabilidade econômica do negócio.
  Descrever processos criativos e inovadores associados à administração pública e privada. 
  Transformar a criatividade e a inovação em diferenciais competitivos a partir da compreensão e 

da idealização de estruturas e ambientes organizacionais propícios ao surgimento da criatividade 
e da inovação.

  Aplicar os processos de criatividade e inovação em casos concretos.

Objetivos geral e específicos

Objetivo geral
Promover e potencializar a expertise dos empreendedores, gestores e profissionais de diversas áreas que 
atuam ou almejam atuar com Empreendedorismo social, negócios sociais e negócios de impacto social. 

Objetivos específicos
  Desenvolver competências empreendedoras com foco em negócios de impacto social.
  Contribuir com a criação e a gestão de modelos inovadores e sustentáveis de negócio de 

impacto social
  Desenvolver a capacidade de visão sistêmica para a concepção e gestão de negócios de 

impacto social.
  Contribuir com desenvolvimento do empreendedorismo social no país.

Duração do curso 
A organização curricular proposta prevê 14 meses, podendo ser integralizada no prazo máximo de 36 meses.

Carga-horária
360 horas.
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Organização Didático-Pedagógica

A organização didático-pedagógica deste curso fundamenta-se na concepção de educação permanente, 
compreendida como uma trajetória construída ao longo da vida, em que a formação sociotécnica e os valores 
culturais e éticos são igualmente importantes para a atuação profissional e social, e inscrevem os avanços 
da ciência e da tecnologia num contexto comprometido com a sustentabilidade da vida no planeta. O curso 
tem abordagem interdisciplinar e compreendem a formação para o mundo do trabalho e a atualização de 
competências profissionais alicerçadas nas dimensões e socioculturais, científicas e tecnológicas

Concepções teórico-metodológicas
O curso visa a propor organizações curriculares que permitem a articulação das áreas de conhecimento e das 
disciplinas científicas. Esta Especialização tem como prerrogativa a efetiva interação entre docentes e estudantes. 

Referindo-se a uma proposta pedagógica realizada por meio da EaD, é importante destacar que o curso se 
utiliza de uma combinação de diferentes mídias, tecnologias e estratégias pedagógicas para possibilitar o 
melhor e mais amplo acesso aos conteúdos, às atividades de aprendizagem e aos agentes do sistema de 
acompanhamento ao estudante.

O curso adota as concepções que embasam a organização didático-pedagógica da modalidade a distância da Unisul, 
pautada nos materiais didáticos, nos sistemas de comunicação, na ação docente e na avaliação da aprendizagem.

Para o desenvolvimento dos perfis de egressos ensejados, o curso adota o trabalho acadêmico efetivo do 
discente, por meio de atividades formativas e ambientes de aprendizagem, com efetiva interação durante o 
processo educacional. Esse processo ocorre tanto pela organização dos materiais didáticos e pela realização 
de atividades formativas, quanto pela relação professor-estudante. A comunicação e a interação são vistas 
como fundamentais no processo educacional proposto, sendo realizadas entre estudante/conteúdo, estudante/
sistema tutorial, estudante/estudante, estudante/interface tecnológica, destacando que tais comunicações e 
interações não são realizadas isoladamente e podem combinar-se entre si dando origem à variadas formas. 

A interação entre os participantes do sistema pedagógico acontece em ambiente virtual de aprendizagem 
desenvolvido de forma a propiciar, por meio de ferramentas síncronas e assíncronas, a mediação pedagógica, 
comunicação entre professor e estudantes, mostrando-se eficiente na construção do conhecimento por meio 
da integração entre todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. O curso adota o ambiente virtual 
de aprendizagem desenvolvido pela Unisul e denominado Espaço UnisulVirtual de Aprendizagem (EVA), que 
está organizado didaticamente, disponibilizando ao estudante o Plano de ensino da Unidade de Aprendizagem, 
uma proposta de Roteiros de estudos, cronograma para o desenvolvimento das atividades e recursos 
didáticos como objetos de aprendizagem, webaulas, webconferências, vídeos externos; textos obrigatórios 
e complementares; acervo bibliográfico; atividades individuais e colaborativas; ferramentas de comunicação 
síncronas e assíncronas, além de todo o suporte técnico e pedagógico para a realização dos estudos.

A concepção adotada nesta Especialização compreende a avaliação como um momento de aprendizagem, 
cujo foco é o processo e a oportunidade de melhorias contínuas. Para tal, a avaliação envolve a definição de 
objetivos e estratégias, previstas nos planos de ensino das Unidades de Aprendizagem, que oportunizem ao 
estudante situações que mobilizem conhecimentos e saberes necessários para intervir e agir em segmentos 
de sua atuação como especialista na área de formação do curso, articulando, dessa forma, teoria e prática.
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Organização curricular
A organização curricular do curso está alicerçada nas Diretrizes Acadêmicas da Unisul sintonizadas com 
as concepções do Projeto Pedagógico Institucional (PPI), com itinerários formativos estruturados a partir 
das áreas de conhecimento, das áreas de formação técnico-profissionais e também das características dos 
campos de saber e de atuação.

As competências formam os alicerces da estrutura curricular e que seus componentes básicos são formados 
por certificações, unidades de aprendizagem e atividades formativas. As certificações são planejadas para o 
desenvolvimento de competências em campos específicos de saber e de atuação e são organizadas em ciclos 
de formação e constituídas por unidades de aprendizagem, que formam a base para os planos de ensino.

O curso é constituído por certificações estruturantes e específica que equivalem a 360 horas/aula. Cada 
certificação apresenta um repertório de competências a serem desenvolvidas por meio das atividades 
formativas mobilizadas em cada Unidade de Aprendizagem (UA). As UAs estão apresentadas por meio da 
carga horária, ementa e serão desenvolvidas no plano de ensino.

Na seção a seguir, é apresentada a estrutura curricular que compõe o curso de Pós-Graduação.

Estrutura curricular
Certificação: Ecossistema dos negócios sociais e a mensuração de impacto

Unidade de Aprendizagem CH Ementa

Ecossistemas da Inovação e do Negócio de 
Impacto Social

45 Conceitos e modelos de ecossistema da inovação social. Os atores-chave do 
ecossistema de empreendedorismo, inovação e negócios de impacto social: 
incubadoras, aceleradoras, investidores.

Metodologias e Ferramentas para Mensuração 
de Impacto Social

30 Monitoramento e avaliação como instrumentos de gestão. Métodos e 
ferramentas de medição de impacto social para diferentes níveis de maturidade 
do negócio. Referências em mensuração de impacto social.

Sustentabilidade Financeira e Captação 
de Recursos para Negócios Sociais e de 
Impacto Social

30 Investimento de impacto. Fundos de impacto no cenário nacional e 
internacional. A lógica econômica dos negócios de impacto social. Formatos 
de distribuição de dividendos. Critérios do ecossistema de investimento em 
negócios de impacto social. Ciclos de Investimento. Retorno sobre o capital 
investido e comprovação dos impactos gerados pelo negócio.

Certificação: Empreendedorismo Social e Negócios de Impacto Social

Unidade de Aprendizagem CH Ementa

Negócios Sociais e de Impacto Social 45 Negócios de impacto social: conceitos e definições. Trajetória e evolução 
dos negócios de impacto social no cenário nacional e internacional. 
Empreendedorismo. Empreendedorismo social. Intraempreendedorismo. 
Inovação e empreendedorismo. Desenvolvimento local e impacto social.

Autoconhecimento Como Base para a 
Atuação do Empreendedor

30 O autoconhecimento como base para empreender. Estratégias e técnicas 
para buscar o autoconhecimento. Identificação de potenciais, habilidades, 
competências, limitações e desafios no campo do empreendedorismo social. 
Perfil do empreendedor social. Criatividade e empreendedorismo: conceitos e 
técnicas. Propósito social como elemento impulsionador para empreender com 
sentido e com foco no resultado.

Nova Economia: Oportunidades e Desafios 
para o Empreendedorismo

30 Economia tradicional e a nova economia. Modelos da nova economia: 
economia compartilhada, economia colaborativa, economia solidária e 
economia criativa. Evolução e modelos de empreendedorismo no cenário da 
nova economia. Desafios da nova economia.

continua ...
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Certificação: Tendências na Gestão de Negócios de Impacto Social

Unidade de Aprendizagem CH Ementa

Estratégia e Ciclo de Vida das Organizações 60 Estrutura competitiva das organizações e dos setores econômicos. Diagnóstico 
estratégico e a competitividade. O processo de criação de valor. Sustentação 
da vantagem competitiva. O suporte da informação na gestão estratégica. 
Tipos de Planejamento: Estratégico, Tático, Operacional, Adaptativo e 
Contingencial. Fases de Transformação das Empresas. Turnaround.

Desenvolvimento de Modelos de Negócios 
Sociais

30 Modelagem, planejamento, gerenciamento e avaliação de projetos. Potencial 
e desafios para escalabilidade. Análise de dados do cenário do negócio social. 
MVP - MinimumViableProduct. Métodos e ferramentas para a criação de 
Modelos de Negócio. Modelos de Negócio Social e de Impacto Social.

Governança e Compliance Aplicados Aos 
Negócios de Impacto Social

30 Fundamentos e modelos de governança e compliance da nova economia. 
Desafios, riscos e tendências da governança para negócios sociais. Cadeia de 
valor dos negócios sociais. Marco regulatório: princípios e implicações legais 
à sua aplicabilidade. Ética e conduta: conceitos e documentos aplicados a 
negócios sociais. Accountability.

Certificação: Criatividade e Inovação Aplicada

Unidade de Aprendizagem CH Ementa

Criatividade e Inovação Aplicada 30 Conceito de criatividade e inovação. Processos criativos e inovadores. Fatores 
bloqueadores e motivacionais da criatividade e inovação nas organizações. 
Criatividade, inovação e mudança organizacional. Inovação tecnológica, 
administrativa, de negócio e de gestão. Inovação como diferencial competitivo. 
Cases de sucesso. Intervenção em casos concretos com foco na criatividade e 
inovação. Impactos da criatividade e inovação.
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Avaliação

As avaliações são realizadas mediante instrumentos diversificados, podendo ser de forma presencial e por 
meio de atividades de avaliação a distância. A avaliação do estudante é realizada progressivamente, por 
unidade de aprendizagem e/ou certificação, objetivando garantir a dimensão qualitativa do processo de 
ensino-aprendizagem.

O aproveitamento será verificado por meio do desempenho progressivo do estudante frente às competências 
da certificação na qual a unidade de aprendizagem está inserida e aos objetivos propostos no Plano de 
Ensino da Unidade de Aprendizagem.

Os Cursos observarão os seguintes procedimentos para avaliação do aproveitamento escolar:

a. O professor entenderá o estudante como sujeito do conhecimento.

b. O professor explicitará os critérios e os instrumentos de avaliação no Plano de Ensino das 
Unidade de Aprendizagem, disponível no Espaço UnisulVirtual de Aprendizagem.

c. A(s) nota(s) da(s) Avaliação(ões) a Distância (AD) serão disponibilizadas no Espaço UnisulVirtual 
de Aprendizagem, no ato de sua correção e posteriormente lançadas no Sistema Acadêmico.

d. Quando previstas atividades de Avaliação Presencial (AP), após a correção da atividade as 
notas da AD e da AP serão disponibilizadas no Sistema Acadêmico.

Sistema de avaliação
A avaliação na Unidade de Aprendizagem será verificada considerando os objetivos propostos no seu plano 
de ensino e compreenderá as atividades de avaliação mencionadas nesse Manual. 

Atenção para a fórmula de cálculo da média de aprovação indicada no plano de ensino de cada 
Unidade de Aprendizagem.

Média para aprovação
Será considerado aprovado o acadêmico que obtiver aproveitamento igual ou superior a sete (7,0) numa 
escala de zero a dez (0 a 10), resultante do processo avaliativo desenvolvido durante a Unidade de 
Aprendizagem e/ou certificação. No plano de ensino constará a forma de aprovação ao estudante que não 
obtiver, na avaliação da unidade de aprendizagem, nota igual ou superior a sete (7.0).

Aproveitamento de Unidade de Aprendizagem
Os estudantes poderão convalidar Unidades de Aprendizagem cursadas em outras instituições ou na própria 
UNISUL, desde que realizadas em cursos de mesmo nível e respeitado o limite de oito créditos (120 horas). 
Em ambos os casos é preciso obedecer aos seguintes critérios para ser efetuada a equivalência: 

  a Unidade de Aprendizagem/disciplina a ser aproveitada deverá ter, no mínimo, 75% (setenta e 
cinco por cento) de equivalência do conteúdo;

  a Unidade de Aprendizagem/disciplina a ser aproveitada deverá ter 100% de carga horária 
correspondente.

A coordenação do curso fará a análise das equivalências e emitirá parecer sobre as disciplinas passíveis de 
serem validadas.
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Contato com a UnisulVirtual

SAIAC – Serviço de Atenção Integral ao Acadêmico
Atendimento On-Line:

Portal MinhaUNISUL: Atendimento On-Line.

Presencialmente: 

SAIAC UnisulVirtual – Avenida Pedra Branca, 25 – Bairro Cidade Universitária Pedra Branca – Palhoça/SC. 
CEP: 88137-900.
Atendimento SAIAC: De segunda a sexta-feira das 8h às 21h.

Telefone (para contato com a Central de Relacionamento da Unisul):

0800 970 7000 | (48) 3279 1000 (para ligações de telefone celular)
Horário de atendimento da Central de Relacionamento: De segunda a sexta-feira das 8h às 20h e aos 
sábados das 8h às 12h (quando houver aplicação de avaliações presenciais).

Assistência Educacional
E-mail: suporte.ead@unisul.br

Correio Postal
UnisulVirtual ‑ Educação Superior a Distância
Avenida Pedra Branca, 25 | Cidade Universitária Pedra Branca, Palhoça - Santa Catarina | CEP 88137-900. 

Coordenação do Curso
Carolina Hoeller da Silva Boeing
E-mail: carolina.boeing@unisul.br

https://minha.unisul.br/psp/pa91prd/EMPLOYEE/EMPL/s/WEBLIB_MU_PHP_D.USL_LNK_MU_PHP.FieldFormula.IScript_RedirectMUPHP?destino=atendimento
mailto:suporte.ead%40unisul.br?subject=
mailto:carolina.boeing%40unisul.br?subject=
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