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3º SEMESTRE 

CPC3 – Contabilidade para Cooperativas. 60 h (40T + 20P). III.  

Sociedade cooperativa: características, objetivo e constituição. Atos cooperativos e não cooperativos. O capital 
social. Plano de contas. Exercícios de classificação contábil. Análise econômica e financeira das demonstrações 
contábeis. Legislação contábil pertinente ao sistema cooperativista. A especificidade da Contabilidade 
Cooperativa: estrutura patrimonial diferenciada. A natureza diferenciada da conta de capital e do patrimônio 
líquido: capital instável versus capital estável. A demonstração de resultado: sobras versus lucros; faltas versus 
perdas. 

COC3 – Cooperativismo de Crédito. 60 h (40T + 20P). III. 

História do Cooperativismo de crédito: doutrina, valores e princípios. Estruturas do cooperativismo de crédito no 
Brasil. Governança em cooperativas de crédito. Comitês Educativos e sua importância. Empreendedorismo no 
Cooperativismo de Crédito. Produtos e serviços bancários e as Cooperativas de Crédito. O Ato Cooperativo nas 
cooperativas de crédito. Normativos legais que orientam a constituição e o funcionamento das cooperativas de 
crédito no Brasil. 

PPD3 – Políticas Públicas, Desenvolvimento Comunitário e Territorial. 60 h (40T + 20P). III. 

Conceito de comunidade. Abordagens do conceito de desenvolvimento. Abordagens teóricas de desenvolvimento 
territorial. Conceito de políticas públicas. A participação da sociedade no desenvolvimento territorial: poder; 
democracia; capital social; processos de elaboração, gestão e avaliação das políticas públicas. Arranjos e sistemas 
produtivos locais. Métodos de planejamento, mobilização e avaliação participativa. 

TGC3 – Tecnologia para Gestão de Cooperativas. 30 h (15T + 15P). III. 

O conceito de tecnologia. Progresso tecnológico e desenvolvimento social. Conceito de tecnologia Social. 
Empreendimentos solidários e a gestão tecnológica. Sistema Brasileiro de inovação tecnológica. Extensão 
tecnológica. Impactos da Tecnologia na gestão organizacional. Sistemas Integrados de Gestão Empresarial (ERP). 
Fluxo de Informações. E-business. Soluções integradas de TI: Customer Relationship Management (CRM), Supply 
Chain Management (SCM) e Business Intelligence (BI). Gerenciamento estratégico de informação. Segurança em 
ERP. ERP na prática. 

GES3 – Gestão Estratégica de Cooperativas. 60 h (30T + 30P). III.  

Modelo de Excelência em Gestão. Fundamentos do modelo de excelência de gestão. O Programa de 
Desenvolvimento da Gestão Cooperativista. Auto avaliação da Gestão e Implantação das Melhorias. Elaboração 
de planejamento estratégico e plano de negócio. Marketing de serviços: conceitos, histórico e posicionamento 
atual. Estratégias de marketing. Marketing digital. Canais de vendas e comercialização. Planejamento de 
marketing. 

SEI3 – Seminário Integrador III. 30 h (10T + 20P). III. 

Especificidades regionais do movimento cooperativo. Introdução a educação cooperativista. Inclusão como 
direito. Direitos humanos e educação cooperativa. Realização de projeto de intervenção e extensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


