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Ficha 2

Disciplina: Cooperativismo e Associativismo Rural

Engenharia Florestal: 15 vagas
Código: AE071

Natureza: 
(  ) Obrigatória 
( X ) Optativa

ERE (X ) Semestral (X)   (  ) Anual (  ) Modular

Pré-requisito: Co-requisito: 

CH Total: 45 h CH semanal síncrona semanal 2 h (09:30 – 11:30 h)
CH assíncrona semanal: 2 h

Data de início: 24/09/2021 Data de fim: 17/12/2021
Estágio de Formação 
Pedagógica (EFP): 0

Extensão (EXT):0
Prática como 
Componente 
Curricular (PCC): 0

Indicar a carga horária semestral (em PD-LB-CP-ES-OR-PE-
EFP-EXT-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



Ministério da Educação 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Setor de Ciências Agrárias
Departamento de Economia Rural e Extensão
AE 071 – Associativismo e Cooperativismo Rural
Plano de Ensino – Período Especial



Ministério da Educação 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Setor de Ciências Agrárias
Departamento de Economia Rural e Extensão
AE 071 – Associativismo e Cooperativismo Rural
Plano de Ensino – Período Especial

OBJETIVO GERAL

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 módulos virtuais no horário original da disciplina utilizando-se da plataforma Teams. 
O link para a plataforma será encaminhado por e-mail, 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 livres por meio de link na nuvem “onedrive”;

Cronograma:

Módulo 1 (24/Set.)

1.1. Acolhimento do grupo, apresentações e introdução ao tema

Apresentação  do  instrutor  e  do  grupo;  envolvimento  com o  cooperativismo;  leitura  da  programação.
Dinâmica com mentimeter;

1.2. Avaliação inicial de conhecimentos

Aplicação de teste objetivo para avaliar qual o grau de conhecimento do grupo sobre cooperativismo. O
teste será corrigido ao final do curso com os participantes;

1.3. Processo de cooperação

O que é cooperação?; recursos comuns; tragédia dos comuns; Dilema do Prisioneiro; condições básicas
para a cooperação;

Módulo 2 (01/Out.)

1.4. “Pioneiros de Rochdale”

Projeção de filme de (56 minutos) com atividade de perguntas para responder ao final.

1.5. Marcos históricos do cooperativismo

Rochadale;  Delitzsch  e  Raiffeisen;  Pioneira  (Nova  Petrópolis);  Iniciativas  coletivistas  no  Paraná;
Cooperativas do Paraná; Organização do cooperativismo Nacional (década de 70); Redemocratização e
constituição de 1988; crise (1990s) e crescimento a partir de 2000s;

Módulo 3 (08/Out.)
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1.6. Capital em cooperativas I.

Leitura dirigida das páginas 33 a 40 do texto de Walmor Franke, com resposta de questionário;

Módulo 4 (15/Out.)

1.7. Princípios do Cooperativismo

Leitura  dos  princípios  básicos  do  cooperativismo  e  atividade  para  identificar  de  que  maneira  as
cooperativas aplicam os princípios na prática.

1.8. Atividade com princípios do cooperativismo

Discussão em grupos sobre quais as dificuldades na implementação dos princípios do cooperativismo;

Módulo 5 (22/Out.)

1.9. Legislação do cooperativismo brasileiro:

Apresentação das leis cooperativistas brasileiras. Lei 5764/71 (leitura interpretativa dos artigos 1º a 5º);
LC 130/2010 e LEI No 12.690/ 2012;

1.10: Atividade com a lei 5764/71: responder 3 perguntas ou completar a atividade complementar.

Módulo 6 (29/Out.)

2.1. Tipologia das cooperativas

Leitura interpretativa do capítulo III da lei cooperativa. Ramos das cooperativas. Tipologias internacionais.

2.2. Prática da interoperação

Analisar rapidamente os exemplos de intercooperação da revista paraná cooperativo e pensar em novas
oportunidades;

Módulo 7 (05/nov)

2.3. Governança das cooperativas

Leitura dirigida dos artigos 38 a 62; Teoria da agência; novas formas de governança;

Módulo 8 (19/Nov.) 

2.4. Organizações do cooperativismo

Governança policêntrica.  Núcleos administrativos e núcleos estratégicos.  Órgãos internacionais,  OCB,
OCEPAR. Federações e Confederações; núcleos cooperativos. Caso das cooperativas do Paraná

2.5. Cooperativismo no Brasil e no Mundo: apresentação sobre as cooperativas no Paraná e no Brasil.
Reflexões sobre diferenças com outras partes do mundo (Estados Unidos, Alemanha, Leste Europeu,
américa latina, África);

Módulo 9 (03/Dez)

2.6. Problemas típicos da organização em cooperativas: problema do portfólio, problema do horizonte,
problema do caroneiro, problema do controle e do custo de influência
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2.7. Criação de valor no Cooperativismo: modelo de criação de valor ao cooperado e ao mercado;

2.8. Necessidades e, utilidade e interesse do Cooperado (Prática); necessidades na lei cooperativista;
teoria  da  utilidade  (satisfação  do  cooperado);  motivações  para  cooperar/não  cooperar.  Prática  com
identificação das necessidades do cooperado e custo de cooperação e ordenação;

2.9. Responsabilidades do cooperado

2.10. Promoção do cooperado e portfólio de promoção: definição de um portfólio de promoção da 
cooperativa;

Módulo 10 (10/dez)

2.11. Avaliação final

Módulo 11 (Exame Final)

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)

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Governança cooperativa: diretrizes para boas práticas de governança 

em cooperativas de crédito. 2008. 54 pp;

BIALOSKORSKI, S. Aspectos econômicos das cooperativas. Belo Horizonte: Mandamentos, 2006;

BRASIL.  Lei Nº 5.764 de 16 de dezembro de 1971.  Define a Política Nacional de Cooperativismo,

institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras providências.  Presidência da

República Casa Civil. DOU de 16.12.1971.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ICA – INTERNATIONAL CO-OPERATIVE ALLIANCE. Guidance Notes to the Co-operative Principles. 

Genebra, ICA. 2015;

KOSLOVSKI, J.P.K. Cooperativismo Paranaense – Experiências, Resultados e Propostas., Curitiba-
PR Ocepar, Primeira edição. 2018. 288pp.

Professor da Disciplina: Gilson Martins

Assinatura: __________________________________________

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   Prof. Victor Afonso Hoeflich 

Assinatura: __________________________________________
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