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GERAL 
Conscientizar o aluno sobre a importância de atuar em projetos que possam transformar pessoas e lugares ao seu 
redor. Atuar na prática com ações planejadas e organizadas em sala de aula com o objetivo de proporcionar uma 
formação cidadã a todos os envolvidos. 
 
ESPECÍFICOS 
Compreender os passos de um projeto, organizado em grupo, com propósito e bem planejado. Organizar e traçar as 
estratégias e as etapas do projeto temático. Praticar a execução do projeto na vida real, envolvendo os alunos com 
o público e com o local determinados. Refletir sobre o papel de cada um nas etapas elencadas e na transformação 
da vida local. 
 
 
 
 
 

Essa disciplina, de caráter teórico-prático, orienta-se para o direito a cidade, que nas palavras de Robert Pack “ao 
refazer a cidade, o homem refez a si mesmo”. Propõe-se um projeto que possa ser um agente transformador em um 
processo, produto ou serviço, seja público ou privado, de tal forma que possa contribuir para o direito a cidade de 
São Paulo. A proposta interdisciplinar perpassa as disciplinas do período. 
 

Empreendedorismo e transformação social. Inovação. Gerenciamento de projetos. Estratégias de marketing para 
divulgação e impacto local.  
 
 
 
 
 

Organização dos projetos em andamento. Orientação individual. Assessoria para acompanhamento dos projetos. 
Aulas expositivas. 

I – IDENTIFICAÇÃO 

II – OBJETIVOS 

III – EMENTA 

V. METODOLOGIA 



 

 

 
 
 
 
 

Avaliação do desenvolvimento individual e coletivo durante todo o semestre, das entregas programadas e  dos 
resultados finais. 
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 Data Modalidade Conteúdo programático 

12/08 Presencial/Semi Apresentação da disciplina 

19/08 Presencial/Semi Revisão de conteúdos 

26/08 Presencial/Semi Desenvolvimento dos projetos: discussão e práticas 

02/09 Presencial/Semi Desenvolvimento dos projetos: discussão e práticas 

09/09 Presencial/Semi Desenvolvimento dos projetos: discussão e práticas 

16/09 Presencial/Semi Desenvolvimento dos projetos: discussão e práticas 

23/09 Presencial/Semi Desenvolvimento dos projetos: discussão e práticas 

VI. AVALIAÇÃO 

VII. BIBLIOGRAFIA 

VIII. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
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30/09 Presencial/Semi Desenvolvimento dos projetos: discussão e práticas 

07/10 Presencial/Semi Desenvolvimento dos projetos: discussão e práticas 

14/10 Presencial/Semi Desenvolvimento dos projetos: discussão e práticas 

21/10 Presencial/Semi Desenvolvimento dos projetos: discussão e práticas 

28/10 Presencial/Semi Desenvolvimento dos projetos: discussão e práticas 

04/11 Presencial/Semi Desenvolvimento dos projetos: discussão e práticas 

11/11 Presencial/Semi Desenvolvimento dos projetos: discussão e práticas 

18/11 Presencial/Semi Desenvolvimento dos projetos: discussão e práticas 

25/11 Presencial/Semi Apresentação e entrega dos projetos 

02/12 Presencial/Semi Semana de provas substitutivas 

09/12 Presencial/Semi Lançamento de notas 

16/12 Presencial/Semi Semana de exames finais 


