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OPTATIVAS (5º OU 6º SEMESTRE) 

CCO01 – Informática Aplicada à Gestão de Cooperativas. 45 h (30T + 15P). Optativa (V ou VI).  

Introdução à informática: conceitos básicos; noções básicas dos principais elementos de hardware e software. 
Conceitos básicos de Internet. Uso de planilha eletrônica para elaboração e manipulação de dados matemáticos e 
estatísticos, através de suas ferramentas, aplicadas na Gestão de Cooperativas. 

CCO02 – Inglês Instrumental. 45 h (30T + 15P). Optativa (V ou VI). 

As estratégias de leitura. Leitura e compreensão de textos técnicos e de linguagem acadêmica voltada para Gestão 
de Cooperativas. Aquisição de vocabulário. Revisão das estruturas gramaticais necessárias à compreensão de 
textos. 

CCO03 – Espanhol Instrumental. 45 h (30T + 15P). Optativa (V ou VI). 

Estratégias de leitura em língua espanhola. Utilização de termos técnicos da área de Gestão de Cooperativas. 
Aquisição de vocabulário. Análise de cultura gerencial de países de língua espanhola, voltadas a discursividade. 

CCO04 – Libras. 45 h (30T + 15P). Optativa (V ou VI). 

A organização e o funcionamento da língua brasileira de sinais – LIBRAS. A LIBRAS como língua natural da 
comunidade surda. Aspectos fonológicos, morfológicos e sintáticos das línguas de sinais. Legislação e educação 
de surdos. O desenvolvimento da pessoa surda. Conceito e classificação da surdez. Pensamento e linguagem da 
pessoa surda. Noções básicas de uso da LIBRAS em alguns contextos. 

CCO05 – Sociologia Rural. 45 h (30T + 15P). Optativa (V ou VI). 

O campo das ciências sociais e suas características metodológicas. Histórico da construção social da agricultura. 
A questão agrária. A constituição dos sujeitos sociais no campo no processo de desenvolvimento no espaço 
agrário. Questões contemporâneas sobre agricultura e sociedade. 

CCO06 – Extensão Rural. 45 h (30T + 15P). Optativa (V ou VI). 

Fundamentação da prática de extensão rural. Teoria do conhecimento, agricultura e profissões. Estabelecimento 
de relações entre extensão e comunicação. As consequências da modernização e as críticas ao difusionismo. 
Formas de intervenção social na agricultura. Atividades práticas: palestras, demonstrações técnicas, visitas 
técnicas às organizações sociais, produtores familiares e assentamentos rurais e elaboração de projetos de 
atuação profissional. Políticas de ATER. 

CCO07 – Sociologia do Trabalho. 45 h (30T + 15P). Optativa (V ou VI). 

As transformações recentes nos processos de produção e nas relações de trabalho: modelos de organização e 
gestão, sociedade da informação. O mundo do trabalho no contexto das crises, contradições e reinvenções do 
capitalismo: precarização, informalidade, terceirização, subemprego. Reconstruções das relações entre 
economia, sociedade e trabalho a partir dos enfoques de solidariedade, autonomia, empoderamento, economia 
solidária e tecnologia social. As relações de gênero e étnico-raciais no âmbito do mundo do trabalho. 

CCO08 – Educação Cooperativista. 45 h (30T + 15P). Optativa (V ou VI). 

Concepções de educação. Educação e capacitação cooperativa. Formação e processos de aprendizagem nas 
instituições cooperativas. Princípios da educação dialógica na gestão de cooperativas. Cooperativa como sistema 
social. O papel do agente de desenvolvimento cooperativista. Organização e estrutura da educação para o 
cooperativismo: educação, formação e informação. A participação no ambiente cooperativo. Organização do 
Quadro Social (OQS). 

CCO09 – Planejamento e Organização de Eventos. 45 h (30T + 15P). Optativa (V ou VI). 

Conceituação, classificação e operacionalização de evento. Etapas de um evento. Tarefas a serem desenvolvidas no 
Pré-evento, no Evento e no Pós-evento. Elaboração de um projeto de evento. Equipes de trabalho e distribuição 
das atribuições. Definição de objetivos, local, público e tipo de evento. Montagem da proposta de um evento real. 
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CCO10 – Liderança e Gestão de Equipes. 45 h (30T + 15P). Optativa (V ou VI). 

Teorias da Liderança. Estilos de liderança. Liderança, Poder e Influência nas Organizações. Liderança e 
Confiança. Grupos e equipes de trabalho nas organizações. Tipos de grupos e equipes. Estágios de desenvolvimento 
de grupos. Características dos grupos de trabalho eficazes. Intervenções com grupos de trabalho nas organizações. 

CCO11 – Tecnologias sociais. 45 h (30T + 15P). Optativa (V ou VI). 

Tecnologia Social: conceitos e debates. Tecnologia Social e Tecnologia Convencional. Tecnologia Social no Brasil e 
no Mundo. Relevância Social e Investimento em Tecnologia Social. Tecnologias sociais de referência para o 
semiárido brasileiro. 

 

 


