
Ementário semestral – Curso de Tecnologia em Gestão de Cooperativas (IF Baiano Campus Serrinha) 

 
 

 

1º SEMESTRE 

GEO1 – Gestão Organizacional. 60 h (40T + 20P). I.  

Compreensão do processo histórico evolutivo do pensamento administrativo, estrutura, processos e ambiente 
organizacional. Funções administrativas: planejamento, organização, direção e controle. Teorias administrativas. 
Modelos de estruturas organizacionais. Percepção das atuais condicionantes do funcionamento das organizações. 
Correlações entre as proposições teóricas nos estudos organizacionais e suas implicações no desempenho 
organizacional. Grandes áreas da Administração: recursos humanos, marketing, finanças e produção, 
responsabilidade social. 

MAG1 – Matemática Aplicada à Gestão. 60 h (50T + 10P). I. 

Tópicos de matemática elementar e comercial. Estudo das funções. Equações do primeiro e segundo graus. 
Números e Grandezas Proporcionais. Estatística básica: probabilidade, amostragem, média, moda, mediana, 
desvio padrão, cálculo amostral. 

MTC1 – Metodologia do Trabalho Científico. 45 h (30T + 15P). I. 

Introdução ao estudo crítico das ciências. Abordagens introdutórias no mundo do estudo e da pesquisa. Principais 
métodos e técnicas da metodologia científica. Metodologia da pesquisa-ação. Tipos de trabalhos científicos. 
Relatório de projetos. Resenha crítica. Monografia acadêmica. Técnicas de apresentação de trabalhos científicos. 
Fundamentos para elaboração de projetos. 

TCO1 – Teoria Cooperativista I. 60 h (50T + 10P). I. 

Conceitos e princípios do cooperativismo. História do cooperativismo internacional e no Brasil. Finalidade e 
funcionalidade do cooperativismo. Principais ações do movimento cultural cooperativista. Teorias cooperativistas. 
Classificação de cooperativas. Ramos do cooperativismo. Legislação vigente. 

FSA1 – Fundamentos Socioantropológicos. 45 h (35T + 10P). I. 

O campo das ciências sociais. Diversidade étnico-racial e formação social. História regional e local. Relações da 
história local com suas raízes africanas e indígenas. Identidade social e identidade cultural. Cultura popular e 
cultura erudita. Práticas culturais e modos de vida. Cultura: sociedade, tecnologias, trabalho e natureza. Cultura 
associativa e práticas de trabalho coletivo. As relações entre sociedade e Estado. Movimentos Sociais. 

SEI1 – Seminário Integrador I. 30 h (10T + 20P). I.  

Tipos de organizações e grupos. Conceitos transversais ao cooperativismo: gênero, sustentabilidade, 
desenvolvimento. O papel do sujeito na realidade social. Instrumentos e metodologia de investigação da realidade. 
Realização de diagnóstico da realidade, através de ações extensionistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


