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Tema Geral do I SNESEB 2016 

O I SNESEB 2016 tem como tema central Empreendedorismo Social. Neste contexto, pretende-se 

levar à discussão temas emergentes como: Empreendedorismo social; Mobilização social; Políticas 

públicas e educação; Educação e tecnologia; Desenvolvimento social; Espaços urbanos; Responsabilidade 

socioambiental; Sustentabilidade; Universidade e comunidade; Pesquisa em gestão social e Ensino e 

prática em gestão social. 

 

Temas para submissão de trabalhos 

Os temas para submissão de trabalhos foram propostos pela Enactus Brasil. Além de doze temas 

específicos, há um espaço para temas gerais, que abrangerão questões emergentes ou que não tenham 

sido comtemplados pelos demais, e um tema “caso para ensino”. 

 

Numero Tema Descritor 

01 Empreendedorismo Social Globalização e geração de valor social e valor econômico; 

Mobilização de comunidades; Valorização de comunidades 

carentes; Geração de renda e fortalecimento da autogestão; 

Inovação nos empreendimentos sociais; Redes e parcerias 

na construção coletiva da cidadania, entre outros. 

02 Mobilização Social Movimentos sociais organizados em redes locais, regionais, 

nacionais e internacionais; Movimentos sociais e políticas 

públicas: análise do engajamento para a construção de 

políticas, enfocando as relações de conflito e cooperação 

envolvidas e suas estruturas de governança e controle social; 

Contribuição dos movimentos sociais para a democratização 

da esfera pública, participação e empowerment; Parcerias 

intersetoriais: análise do campo institucional na dinâmica de 

construção das identidades, imagens e reputações, entre 

outros. 
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03 Políticas Públicas E 

Educação 

(Educação e Sociedade: Educação básica e desenvolvimento 

social; A escola como um espaço de empreendedorismo e 

relevância social; A educação como instrumento de 

relevância social; Ações educacionais e desenvolvimento 

social; Concepções de educação para as novas sociedades; 

Políticas Públicas para a escola básica e a universidade; 

Parcerias Público-Privadas para o desenvolvimento de 

políticas públicas educacionais. 

04 Educação E Tecnologia: O uso de tecnologias no provimento e melhoria de 

estruturas educacionais; A criação de projetos educacionais 

que facilitem a compra ou provimento de tecnologias para 

uso escolar; O uso de tecnologias digitais como possíveis 

instrumentos formais de escolarização de comunidades 

rurais; A tecnologia como facilitador de processos 

educacionais em sociedades globais; A presença e uso da 

tecnologia na escola ou em comunidades com finalidade 

educadora; O uso de tecnologias e a inclusão social de 

comunidades carentes; Letramento tecnológico e 

desenvolvimento sócio-educacional, entre outros). 

05 Desenvolvimento Social Políticas públicas de assistência social e desenvolvimento 

territorial; Programas e projetos de desenvolvimento 

socioambiental; Políticas de cidadania e desenvolvimento 

local integrado; Políticas públicas para geração de trabalho e 

renda; Gestão participativa e conflitos por poder no 

contexto de programas para o desenvolvimento local; A 

relação entre a sociedade civil e o estado na formulação de 

Políticas Públicas; Gestão de Políticas Públicas: definição e 

monitoramento das políticas públicas que envolvem o 

Estado, o mercado e a sociedade; Gestão e avaliação de 

políticas públicas e sociais; Metodologias de 
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gestão de políticas públicas; Políticas Públicas de 

desenvolvimento rural sustentável; Parceria entre poder 

público e terceiro setor. 

 

06 Espaços Urbanos Influências do setor público na produção do espaço urbano; 

Violência urbana; Acessibilidade; Poluição nos ambientes 

urbanos; Meios de transporte, entre outros). 

07 Responsabilidade 

Socioambiental 

Responsabilidade socioambiental corporativa como 

estratégia de negócios, como modo de gerir e sua relação 

com políticas públicas e desenvolvimento socioterritorial; 

Modelos organizacionais inovadores em termos de inclusão 

social, responsabilidade socioambiental e sustentabilidade; 

Impactos sociais e ambientais da gestão das organizações 

em múltiplos grupos de interesse, entre outros. 

08 Sustentabilidade (Desenvolvimento e implantação de programas, 

experiências e práticas organizacionais em direção à 

sustentabilidade; Experiências inovadoras de negócios 

sociais e negócios sustentáveis; Experiências em 

desenvolvimento de programas e projetos de educação 

ambiental corporativa para a sustentabilidade, na formação, 

pesquisa e prática, entre outros) 

 

09 Universidade e 

Comunidade 

O valor da extensão universitária para o desenvolvimento da 

gestão social nas entidades do terceiro setor; Construção do 

campo da gestão social e as práticas nos processos de 

ensino-aprendizagem, pesquisas e projetos de extensão; 

Difusão de ações e conhecimentos sobre gestão social, 

Relações entre universidade e sociedade na construção de 

práticas de ensino, pesquisa e extensão em gestão social, 

entre outros. 
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10 Pesquisa Em Gestão Social Análises sobre as bases epistemológicas da gestão social; 

Desafios da pesquisa e extensão em empreendedorismo 

social; Produção científica e técnica sobre gestão social; 

Experiências multidisciplinares e interdisciplinares no ensino 

e na pesquisa em gestão social, entre outros. 

11 Ensino E Prática Em Gestão 

Social 

Relações interdisciplinares entre gestão social e outros 

campos do conhecimento: Serviço Social, Administração 

Pública, Ciência, Política, Ciências Sociais etc.; Metodologias 

integrativas e não-convencionais; Legitimidade dos 

processos de formação em gestão social; Avaliação de 

processos de ensino-aprendizagem; Proposta pedagógica de 

fomento às incubadoras sociais, entre outros). 

 

 

 


