PÓS-GRADUAÇÃO EM
DIREITO COOPERATIVO

Pós-Graduação ICOOP
DIREITO COOPERATIVO
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!

Este curso atende os proﬁssionais de
direito e áreas aﬁns que desejam
ampliar suas competências para
atender as especiﬁcidades do modelo
econômico das empresas cooperativas.

DIFERENCIAIS
Módulos com presença internacional
O ICOOP ﬁrmou convênios internacionais com as maiores
Universidades de formação cooperativista.
Juristas e
pensadores do cooperativismo proporcionam uma
experiência exclusiva para o seu currículo.

Professores cooperados e executivos
O ICOOP reúne em seu corpo docente, professores doutores,
mestres e especialistas com notório conhecimento e
expriência cooperativista em assessorias, consultorias,
depar tamento jurídicos e contencioso de grandes
cooperativas, de todos os ramos do Cooperativismo e
Instituições de representação Nacional.

Conteúdo alinhado com práticas modernas
Matérias selecionadas para a prática do desenvolvimento do
Direito Cooperativo, frente a sua evolução legal, doutrinária e
jurisprudencial contemporâneas, voltadas às linhas e teses
que marcaram os tribunais e o meio acadêmico nas duas
últimas décadas. Somadas às tendências que se alinham para
a evolução do Cooperativismo como modelo econômico
transformador e sustentável.

Aprenda com o maior sistema
cooperativo do país
Mais de 1 bilhão de pessoas investem no cooperativismo
como oportunidade de desenvolvimento econômico e social.
O Sistema OCB trabalha para fortalecer o cooperativismo no
Brasil e no Mundo.
Desenvolvemos conhecimento nas
melhores práticas de gestão somados aos princípios e espírito
cooperativos.
Venha aprender com quem faz!

cooperativismo

faculdade do

PROGRAMA
CH: 360 horas

01

A Forma Econômica Cooperativa e a Política Nacional do Cooperativista.

02

Identidade, Princípios, Valores e Autonomia do Direito Cooperativo.

03

Legislação Geral do Cooperativismo Brasileiro.

04

Contabilidade para Cooperativas.

05

Direito Societário Cooperativo.

06

Cooperativismo, Processo Civil, e Ética do Advogado Cooperativista.

07

Metodologia para Elaboração de Trabalho Cientíﬁco.

08

Análise Econômica e Fiscal Tributária do Direito Cooperativo.

09

Direito Tributário Cooperativo I.

10

Direito Tributário Cooperativo II.

11

Processo Administrativo Fiscal.

12

Direito Previdenciário e Sistema ¨S¨.

13

Aspectos Legais da Responsabilidade Cooperativista.

14

Auto-regulação, Monitoramento, Apoio e Incentivo ao Cooperativismo.

15

Departamentos Jurídicos e a Nova Economia.

16

Vivências em Cooperativismo (Viagem de Estudos, Congresso, Seminário...).

17

Temas Contemporâneos e Internacionais do Cooperativismo.

18

Seminário de Defesa do Trabalho de Conclusão do Curso.

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.
Formação que agrega valor às cooperativas e a
carreira do proﬁssional.

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

Área: Direito Cooperativo

COMO
Metodologia de Ensino Colaborativa/Cooperativa:
. Respeito aos diferentes estilos de aprendizado
. Incentivo a troca de experiências
. Estudo de situações do cotidiano das cooperativas
. Fomento de soluções coletivas
. Desenvolvimento de habilidades sociais
. Ambiente de conﬁança
. Foco na comunicação, trabalho em equipe e
liderança
. Desenvolvimento do empreendedorismo
cooperativo

PARA QUEM
. Proﬁssionais em todos os níveis organizacionais.
. Público especialista e não especialista
em cooperativismo.
. Advogados e bacharéis

ONDE
O ICOOP atende em qualquer município do estado
de Mato Grosso, podendo realizar suas aulas In
Company - na sede da cooperativa ou nas unidades
dos parceiros Nacionais e Internacionais.
Este Curso será presencial realizado em Cuiabá MT na sede do ICOOP.
Para mais informações: www.icoop.edu.br

´
INICIO
DAS AULAS
. Cuiabá - abril/2019 - matrículas abertas.
. Mensalidade: R$ 1.791,18 x 17 meses
. Consulte programa de Bolsas exclusivas que
podem chegar até 75%.

