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Ficha 2
Disciplina: Cooperativismo e Associativismo Rural

Código: AE 071

Natureza:

( ) Obrigatória ( X ERE (X ) Semestral (X) ( ) Anual
) Optativa
Pré-requisito:
Co-requisito:

CH semanal síncrona semanal 3 h (09 – 12 h)
CH assíncrona semanal: 1,5 h

CH Total: 45 h
Data de início: 13/07/2020
Estágio de Formação
Pedagógica (EFP): 0

( ) Modular

Data de fim: 26/09/2020
Extensão (EXT):0

Prática como
Componente
Curricular (PCC): 0

Indicar a carga horária semestral (em PD-LB-CP-ES-OR-PE-EFPEXT-PCC)

EMENTA (Unidade Didática)
(1) Históricos princípios e conceitos do Cooperativismo; (2) Legislação Cooperativista; (3) Cooperativismo e teoria
Socioeconômica; (4) Cooperativismo no Paraná, no Brasil e no Mundo (5) Ramos do Cooperativismo; (6) Gestão de
Sociedades Cooperativistas (7) Apoio ao Cooperativismo (8) Acesso a mercados; (9) Constituição de Cooperativas;
(10) A prática do Cooperativismo.
PROGRAMA (itens de cada unidade didática)
PROGRAMA
Histórico, princípios e conceitos do cooperativismo: contempla o surgimento e desenvolvimento do
cooperativismo moderno no Brasil e no mundo, seus princípios e conceitos. Contempla também a
apresentação dos principais modelos de cooperativismo existentes
Legislação cooperativista: Propiciar entendimento sobre o ato cooperativo e demais legislações que regem
o cooperativismo
Cooperativismo e teoria socioeconômica: contextualização do cooperativismo vis-à-vis as teorias
econômicas modernas
Cooperativismo e desenvolvimento sustentável: através do fornecimento informações ao aluno de, propiciar
discussão sobre o papel do cooperativismo no desenvolvimento regional sustentável
Cooperativismo no Paraná, no Brasil e no Mundo: contempla a apresentação e discussão de dados
econômicos do cooperativismo bem como sobre os ramos do coo
Ramos do Cooperativismo: propiciar entendimento aprofundado sobre alguns ramos do cooperativismo de
interesse da turma através do diálogo com lideranças cooperativistas
Gestão de sociedades cooperativistas: Propiciar entendimento sobre as ferramentas de gestão e sobre os
mecanismos de governança de sociedades cooperativistas vis-à-vis outras formas de instituições
Cooperativismo e Políticas públicas: Propiciar entendimento sobre os principais programas oficiais e do
sistema cooperativista de fomento ao cooperativismo
Acesso a mercados: apresentação de casos práticos sobre acesso aos mercados através do
cooperativismo
Constituição de cooperativas: fornecer ao aluno as informações práticas para a formação de cooperativas
A prática do cooperativismo: objetiva mostrar o funcionamento de cooperativas na prática
Seminário “Desafios do cooperativismo moderno”: propiciar discussão sobre o cooperativismo e os
caminhos para o seu desenvolvimento
Princípios e Políticas Públicas

OBJETIVO GERAL
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Permitir ao estudante o entendimento sobre os conceitos de associativismo e cooperativismo e que possa
fazer relações sobre a aplicabilidade do conceito nas suas atividades práticas profissionais.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Permitir acesso dos estudantes ao conhecimento básico nacional e internacional sobre cooperativismo e
associativismo;
Fomentar a curiosidade dos estudantes sobre as necessidades do setor produtivo e como o modelo
cooperativismo pode ser usado para soluções práticas;
Fomentar nos estudantes o interesse por formas inovadoras de cooperação;

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS
Aulas síncronas: 10 encontros virtuais no horário original da disciplina utilizando-se da plataforma Teams.
O link para a plataforma será encaminhada por email, conforme lista apresentada na plataforma UFPR
Virtual. Alternativamente as aulas serão gravadas e disponibilizadas, com módulos temáticos não
superiores a 20 minutos por gravação.
Depositório de orientações e tarefas: a plataforma para comunicação como os estudantes será a ufpr
virtual, de modo que todos os módulos serão registrados nessa plataforma.
Materiais didáticos: além dos materiais didáticos recomendados nesta ficha, o docente disponibilizará
materiais (com direito de propriedade asseguradamente livre) por meio de link na nuvem “one drive”;

Cronograma:

Semana 1 (Histórico, princípios e conceitos do cooperativismo): Encontro virtual e entrega de atividade;
Semana 2 (Legislação cooperativista): Encontro virtual e entrega de atividade
Semana 3 (Cooperativismo e teoria socioeconômica / Cooperativismo e desenvolvimento sustentável):
Encontro virtual e entrega de atividade
Semana 4 (Cooperativismo no Paraná, no Brasil e no Mundo): Encontro virtual e entrega de atividade
Semana 5 (Ramos do Cooperativismo): Encontro virtual e entrega de atividade
Semana 6 (Governança e Gestão de sociedades cooperativistas): Encontro virtual e entrega de atividade
Semana 7 (Cooperativismo e políticas públicas): Encontro virtual e entrega de atividade
Semana 8 (Problemas do cooperativismo): Encontro virtual e entrega de atividade
Semana 9 (Participação e constituição de cooperativas): Encontro virtual e entrega de atividade
Semana 10 (A prática do cooperativismo): Estudo de caso elabora pelos estudantes conforme template
orientativo do professor.

FORMAS DE AVALIAÇÃO
Entrega das atividades previstas no cronograma
a) Entrega de listas de exercícios (peso 5,0)
b) Entrega de trabalho com pesquisa (peso 5,0)
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Professor da Disciplina: Gilson Martins
Assinatura: __________________________________________
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Assinatura: __________________________________________

