FAQ :: Gestão de Organizações do Terceiro Setor
1. Eu não trabalho na área. Posso fazer o curso?
Sim, pode fazer porque há sempre alunos interessados em iniciar carreira no terceiro setor.
O curso oferece uma visão ampla do setor e as ferramentas essenciais para a formação do
profissional em organizações não governamentais. Há também profissionais do mundo
empresarial, incluindo Fundações e Institutos, bem como de órgãos públicos, que se
relacionam com organizações do terceiro setor e querem aprofundar seus conhecimentos
para melhorar a qualidade deste relacionamento.
2. Eu trabalho em organização governamental. O curso pode ser interessante para mim?
Sim, mas ele está focado em organizações não governamentais, sua legislação e
ferramentas específicas. O curso pode ser interessante para conhecer como funciona o
setor e para o caso de sua atividade compreender relacionamento com organizações não
governamentais (repasse de recursos, fiscalização, parcerias, alianças etc.).
3. Eu trabalho em organização do terceiro setor de origem empresarial. O curso contempla
também esta realidade?
Sim, mas ele está focado em organizações não governamentais mais tradicionais, sua
legislação, seus desafios e possibilidades. Apesar disso, os alunos de organizações de
origem empresarial encontram no curso as visões, linguagem e ferramentas apropriadas.
Também é trabalhada a questão do relacionamento de governos e empresas com
organizações da sociedade (repasse de recursos, parcerias, alianças etc.)
4. Eu acabei de me formar ou estou me formando. Vale a pena fazer o curso?
Sim, pois ele complementa sua formação com uma visão ampla e atual do terceiro setor,
seus desafios e possibilidades na sociedade atual. Contudo, a prioridade é dada para os
profissionais que já estão atuando, gestores e outros profissionais que interagem com
organizações não governamentais, trazendo questões daqueles que vivenciam essa
realidade no dia a dia.
5. O curso é baseado em cases ou tem aulas teóricas também?
Há cases, exemplos, análise das práticas em organizações do terceiro setor, exercícios e
análise da situação atual das ONGs no tema, mas há também a parte teórica ou conceitual
para garantir compreensão dos fundamentos que orientam as melhores práticas ou para
possibilitar a inovação.

