PENSOU EM ESPECIALIZAÇÃO
PARA COOPERATIVAS?

Estude com quem Ensina
o que Pratica, e Pratica
o que Ensina!
O I.COOP - Faculdade do Cooperativismo, está fundamentada na
experiência de 47 anos do Sistema OCB em Mato Grosso. É a
terceira Instituição de ensino superior brasileira especializada em
cooperativismo. Foi criada para desenvolver o ensino, a pesquisa e a
extensão do conhecimento focado nos negócios cooperativos.
Apresenta projetos educacionais singulares e conteúdos estratégicos,
aliados a experiência de mercado de cooperativas com presença no
Brasil e no Mundo.
ICOOP somando conhecimento, para você multiplicar os resultados
pela vida. Venha escrever sua história de sucesso!

¨As cooperativas acreditam tanto no
talento de proﬁssionais promissores
que ﬁnanciam sua trajetoria acadêmica
no cooperativismo, com até 75%
de bolsas de estudo.

¨O cooperativismo é um dos
segmentos econômicos que mais
cresce no país. Nossos estudantes
são preparados para dialogar com
mercados do movimento em todo
o mundo.¨

Onofre Cezário
Presidente Sistema OCB/MT

Janete Dalabarba
Diretora

faculdade do

DIFERENCIAIS
Módulos com presença internacional
O ICOOP possui convênios internacionais com as
maiores Universidades de formação cooperativista na
Europa e América do Norte, proporcionando uma
experiência internacional para o seu currículo.

Professores cooperados e executivos
O ICOOP reúne em seu corpo docente, professores
mestres e doutores com sólida formação acadêmica e os
proﬁssionais mais experimentados do Sistema
cooperativo. Aqui teoria e prática caminham juntas para
contribuir na construção de um futuro sólido e
promissor.

Intercâmbio entre as unidades do sistema
No ICOOP suas oportunidades se multiplicam em rede,
pois você poderá conhecer o cooperativismo em outras
regiões do país, através do Programa
Cooperativismo sem Fronteiras, que estabelece o
intercâmbio entre as Faculdades e outras Instituições
do Sistema. Construa seu netwoking com estudantes e
proﬁssionais de todo o país.

Aprenda com o maior sistema
cooperativo do país
O Sistema OCB trabalha para for talecer o
cooperativismo no Brasil e no Mundo. Mais de 1 bilhão
de pessoas investem no cooperativismo como
oportunidade de desenvolvimento econômico e social.
Venha aprender com quem faz.

cooperativismo

PROGRAMA
Marketing para Cooperativas
Relações Públicas e Comunicação Empresarial

Comunicação
e Marketing

Cenário Econômico
Situação Atual e Tendências da Economia Regional
Contabilidade Cooperativa
Gestão Financeira e Controladoria nas Soc. Cooperativas

Planejamento
Financeiro,
Econômico
e Tributário

Tributação das Sociedades Cooperativas
Comportamento Organizacional e Gestão da Mudança
Fundamentos de Didática no Cooperativismo

Liderança e
Gestão Estratégica
de Pessoas

Direito Cooperativo
Experiências Cooperativistas Locais e Regionais
Responsabilidade Sócio Empresarial

Governança
Cooperativa

Tendências em Gestão de Cooperativas
Cooperativismo Contemporâneo
Planejamento Estratégico de Cooperativas

Estratégia
Cooperativa

Metodologia para Elaboração do Trabalho Cientíﬁco

Metodologia

Cooperativas sem Fronteiras - Módulo Vivencial

Carga Horária Total : 360 horas

Vivências

O QUE
Conteúdo qualiﬁcado e especializado no segmento
cooperativo. Professores com excelente titulação,
didática e experiência no mercado. Alinhamento
global com atendimento regional e aplicação dos
conceitos ao dia a dia dos negócios cooperativos.

COM QUEM
. Mondragon University - Espanha
. IRECUS - Université de Sherbrooke - Canadá
. Escoop-RS
. FACCAT-RS
. IBGC - Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa

Formação que agrega valor às cooperativas e a
carreira do proﬁssional.
ÁREA:
. GESTÃO ESTRATÉGICA DE COOPERATIVAS

ONDE
COMO
Formação proﬁssional executiva:
. Curso Superior Tecnológico em Gestão de
Cooperativas
. Especialização em Gestão de Cooperativas
. Cursos de Extensão
. Programas Internacionais em Cooperativismo

PARA QUEM
. Proﬁssionais em todos os níveis organizacionais.
. Público especialista e não especialista
em cooperativismo.
. Publico jovem e proﬁssionais com vivência.

.
.
.
.

Em Cuiabá - MT na sede do ICOOP.
Atendimento em qualquer município do MT.
In Company - na sede da cooperativa.
Nas unidades dos parceiros Nacionais e
Internacionais.
. Onde você estiver - ICOOP EAD.

PRÓXIMAS TURMAS
. Juína - março/2019 - matrículas abertas
. Canarana - abril/2019 - matrículas abertas

