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Plano de Ensino 

Universidade Federal do Espírito Santo Campus: Goiabeiras 

Curso: Administração 

Departamento Responsável: Administração 

Data de Aprovação (Art. nº 91): 

Docente responsável: Profª. Ms.ª Suellen Nascimento dos Santos 

Qualificação / link para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4713098609372685 

Disciplina: Tópicos Avançados II em Gestão de Pessoas Código: ADM-11019 

Pré-requisito: Não possui pré-requisito Carga Horária Semestral: 60h 

Créditos: 4 Distribuição da Carga Horária Semestral  

Teórica Exercício Laboratório 

60h    

Ementa: A disciplina compreende a realização de estudos especiais em Gestão com Pessoas de relevância para a 
formação acadêmica do aluno em sua respectiva área de concentração de estudos. Estes estudos específicos visam a 
permitir a permanente atualização na área, através de temas não contemplados em outras disciplinas. 

 

Objetivos Específicos   

1. Propiciar acesso a conhecimentos teóricos, práticos e críticos que perpassam novos horizontes da Gestão de 
Pessoas; 

2. Compreender novos processos e modelos organizacionais, com enfoque no cooperativismo; 
3. Desenvolver a reflexão e senso crítico mediante situações práticas que estimulem a aprendizagem profissional. 

 

Conteúdo Programático   

Unidade I: Gestão de pessoas e novos processos organizacionais: um enfoque no cooperativismo 
1.1 Teoria da organização social e cooperativismo 
1.2 Cooperativismo: conceitos e definições 
1.3 Diferenças básicas entre cooperativismo e associativismo 
1.4 Cooperação e construção social 
 
Unidade II: Repensando os modelos organizacionais: empreendimentos autogestionários 
2.1 Autogestão: origens, tendências e experiências 
2.2 O movimento cooperativista e a participação popular na construção de políticas públicas 
2.3  Democracia e participação em organizações cooperativas 
2.4 Gestão estratégica em cooperativas 
2.5 Cooperativas e circuitos de vinculação de produtores e consumidores: concepção e valores 
2.6 Cooperativismo e a relação entre ensino, pesquisa e extensão.  
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2.7 Cooperativismo e responsabilidade social como estratégia para o desenvolvimento local e regional. 
2.8 As incubadoras de cooperativas populares no contexto da educação cooperativista.  
2.9 Redes de economia solidária e organização popular  
2.10 Empreendedorismo Social 

Metodologia   

Para o desenvolvimento do curso serão utilizadas exposições dialogadas, leituras, vídeos e discussão de artigos 
científicos, exercícios individuais e em grupos, seminários e estudos de casos. 
.  

 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem   

A nota final será a soma das notas parciais, conforme Quadro 1, a seguir. Estarão aprovados os alunos que obtiverem 
média igual ou superior a 7,0 (sete) e 75% de frequência. Aqueles alunos com média inferior a 7,0 (sete) deverão 
prestar prova final. Aqueles cuja frequência for inferior a 75% estarão reprovados na disciplina, independente do 
resultado final obtido. Nos casos previstos em lei, o aluno deverá procurar a Pró-Reitoria de Graduação para solicitar 
amparo legal às suas atividades discentes. O professor da disciplina não aceitará nenhum tipo de atestado para 
compensar ou justificar faltas. 

Critério Descrição Valor 

1 Exposição de exemplos 2,0 

2 Problematização das aulas  4,0 

3 Trabalho 4,0 

TOTAL 10,0 

 
Notas:  
Situação Final dos alunos: < que 7,0 = Prova Final;  > que 7,0 = Aprovado por nota. 
 
Após a prova final serão aprovados os alunos que obtiverem média final 5,0 (Média + PF = x / 2 = y). Situação final: < 5,0 
reprovado por nota; > 5,0 aprovado por nota. 
 
 
As atividades avaliativas serão realizadas com base na participação dos alunos conforme descrito a seguir: 
N1: Exposição de exemplos, sendo composta por: 
Apresentação em dupla/trio de reportagens de jornais ou revistas, charges, vídeos, dentre outros conteúdos atualizados
relacionados ao tema da aula, que possam contribuir para discussão na roda de conversa. 
As apresentações terão início a partir da Aula 2. O total de apresentações de cada dupla/trio totalizará 2 pontos. O 
tempo de duração dessas apresentações será de 10 minutos.A definição das duplas se dará no primeiro dia de aula. 
 
 
N2: Problematização dos textos das aulas, sendo composta por: 
Entrega individual da resolução da questão proposta em cada aula, relacionada aos temas das Unidades I e II. 
Essa problematização será dada em sala e cada aluno(a) terá 20min. para responder a questão proposta. O total de 
problematizações respondidas totalizará 4 pontos.  
 
 
N3: Trabalho, sendo composta por: 
• Apresentação de trabalho em grupo (trabalho de campo em uma cooperativa). Cada grupo deverá apresentar a 

cooperativa escolhida (formas de funcionamento e gestão, quadro social, estatuto), bem como realizar um estudo 
crítico acerca dessa cooperativa, de acordo com uma das 9 temáticas da Unidade II. O sorteio dos grupos e dos
temas se dará no primeiro dia de aula. O trabalho valerá 4 pontos. 

 
Instruções para elaboração dos trabalhos: 
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Um grupo apresenta por tema. O grupo deverá apresentar: a cooperativa (objeto de estudo), análise crítica do tema; 
metodologia do trabalho realizado; resultados e conclusões.  
O grupo terá 20min. de apresentação, cabendo a ele administrar o tempo/conteúdo. Após apresentação, haverá 5
minutos para discussão, questionamentos da turma, apreciação crítica, etc e 5 minutos para avaliação do grupo pela 
professora. É responsabilidade do grupo providenciar os recursos e equipamentos audiovisuais a serem utilizados na 
apresentação do trabalho. A professora disponibilizará o datashow. 
 
Critérios de avaliação:  
* Apresentação (Tempo e clareza na exposição; esforço demonstrado no levantamento de informações no trabalho de 
campo; técnicas, estratégias e criatividade na apresentação; quantidade e qualidade dos materiais utilizados): até 1,0 
pontos. 
*  Conteúdo (Domínio do conteúdo; apresentação dos principais conteúdos do tema sem equívocos):  até 1,5 pontos.   
* Crítica (Apreciação crítica do tema e debate): até 1,5 pontos. 

 
Observações:  

 
• É necessária a participação de todos os membros do grupo no dia da apresentação dos trabalhos em grupo. A 

ausência no dia da apresentação do trabalho em grupo implicará na perda de 50% da nota obtida pelo grupo.  
 
 

Bibliografia básica   

A bibliografia básica consta em cada tópico de aula evidenciado no cronograma.  

Bibliografia complementar  

A bibliografia complementar consta em cada tópico de aula evidenciado no cronograma.   

Cronograma  

Aula
s 

Unidades Textos 

1 
03/04 

 
 

Apresentação da 
disciplina 

Apresentação da disciplina. Definição dos temas, duplas e grupos de trabalho.  
 

UNIDADE I – Gestão de pessoas e novos processos organizacionais: um enfoque no cooperativismo  
(Aula Expositiva-Dialogada, exposição de exemplos e problematização dos textos) 

 
2 

05/04 
 
 

1.1.Teoria da 
organização social e 

cooperativismo 

COSTA,L.S.O cooperativismo:uma breve reflexão teórica. Ciências Sociais em 
Perspectiva. (6) 11: sem. 2007. 

3 
10/04 

 
 

AGUIAR,C.S;REIS, C.N. As origens do cooperativismo e o  contraponto aos 
males das  metamorfoses do mundo do trabalho. Sociedade em Debate. 
Pelotas, 8(3)149-185, Dezembro/2002 
 
Bibliografia complementar: 
ROCHA,M.M. Associativismo e participação: alternativas populares para fazer 
frente ao modelo neoliberal.In.: Tercer Congreso Internacional de 
Latinoamericanistas en Europa, Amsterdam, 3-6 de julio de 2002 
 
SALES,J.E.Cooperativismo:origens e evolução. Revista Brasileira de Gestão e 
Engenharia. São Gotardo/MG, 23-34, jan-jun 2010 
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4  
12/04 

 
 

1.2.Cooperativis
mo: conceitos e 

definições 
(Doutrina e 

tipologia 
cooperativista) 

 

FERREIRA.G.M.V.;SILVA.D.F.Introdução ao cooperativismo. Santa 
Maria/RS:e-Tec Rede Brasil, p. 31-57, 2014. 

5 
17/04 

 
 

1.2.Cooperativis
mo: conceitos e 

definições 
(Aspectos legais 
e quadro social) 

 

FERREIRA.G.M.V.;SILVA.D.F.Introdução ao cooperativismo. Santa 
Maria/RS:e-Tec Rede Brasil, p.65-74, 2014. 
 

 

6 
19/04 

 
 
 

1.2.Cooperativis
mo: conceitos e 

definições (papel 
das cooperativas 

e perfil do 
administrador) 

 

FERREIRA.G.M.V.;SILVA.D.F.Introdução ao cooperativismo. Santa 
Maria/RS:e-Tec Rede Brasil, p.75-90, 2014.  
 
Bibliografia complementar: 
BRASIL. Lei 5.764 de dezembro 1971. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br > Acesso em: mar 2017 
 
BRASIL. Lei 12.690 de julho de 2012. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br > Acesso em: mar 2017 
 
CANÇADO, Airton Cardoso. Economia solidária, cooperativismo popular e 
autogestão. Palmas: NESol, p.45-72, 2007. 
  

7 
26/04 

 
 

1.3.Diferenças 
básicas entre 

cooperativismo e 
associativismo 

 

BALEM,T.A.Associativismo e cooperativismo. Santa Maria/RS:e-Tec Rede 
Brasil, p.28-45, 2016. 

 

8 
03/05 

 
 
 

1.4 Cooperação e 
construção social 

 
 RIOS,G.S.L. Cooperação e tipos de cooperativismo no Brasil. 2017 
 

UNIDADE II: Repensando os modelos organizacionais: empreendimentos autogestionários  
(aula expositiva-dialogada, exposição de exemplos e problematização dos textos) 

9 
08/05 

 

2.1.Autogestão: 
origens, tendências e 

experiências 

IWAMOTO,H.M.Autogestão: origens, tendências e experiências. In.: Economia 
Solidária, Cooperativismo Popular e Autogestão. In.: CANÇADO, A. C. Economia 
solidária, cooperativismo popular e autogestão. Palmas: NESol, . Pg. 230-
244, 2007 
 
 
Bibliografia complementar: 
CANÇADO,A.C.Autogestão em cooperativas populares: os desafios da 
prática. 2004. 134f. Dissertação (Mestrado em Administração) – Núcleo de Pós-
Graduação em Administração, Universidade Federal da Bahia, Salvador-BA-2004 
 
 

10 
10/05 

 

2.2.O movimento 
cooperativista e a 

participação popular 

BALEM,T.A.Associativismo e cooperativismo. Santa Maria/RS:e-Tec Rede 
Brasil, p.85-92, 2016.  
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11 
15/05 

 

na construção de 
políticas públicas 

 

SANTOS, S. N, et al.  Interface entre o projeto de implementação do PNHR nos 
municípios de Guiricema e São Miguel do Anta-MG e a realidade das famílias 
contempladas. Revista Oikos: Revista Brasileira de Economia Doméstica, 
Viçosa, v. 26, n. 1, p. 46-68, 2015 
 
Bibliografia complementar: 
 
SANTOS, S.N. Realidade, significado e expectativas do Programa Nacional 
de Habitação Rural: o caso de Guiricema e São Miguel do Anta-MG. 2014. 119f. 
Dissertação (Mestrado em Economia Doméstica) – Departamento de Economia 
Doméstica, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa,MG. 2014. 
 
 

12 
17/05 

 
 

2.3.Democracia e 
participação em 

organizações 
cooperativas 

 

MACHADO,L.S.F;LEITE.F.T.Gestão participativa nas cooperativas agropecuárias 
do estado do Ceará. In: XXVI EnANPAD 2012, Salvador, 2014. 
 

13 
22/05 

 

FLEIG,D.G;OLIVEIRA,L.C.F.S;BRITO,M.J.Democracia, participação e gestão 
social: desafios da construção dos programas de ação temática de uma 
organização não-governamental. o&s - v.13 - n.38 - Julho/Setembro - 2006 
 
Bibliografia complementar: 
SAPOVICIS,R.T.;SOUZA,M.T.S. Gestão social e democrática em 
cooperativas de trabalho: um estudo de caso na cooperdata processamento de 
dados. 2004 
 
 

14 
24/05 

 

2.4. Gestão 
estratégica em 
cooperativas 

 

 
JERONIMO.F.B;MACHADO.M.Y.O.T;MARASCHIN,A.F. A Gestão Estratégica 
das Sociedades Cooperativas no Cenário Concorrencial do Agronegócio 
Brasileiro: Estudo de Caso em uma Cooperativa Agropecuária Gaúcha. In.: 
XXXVIII EnANPAD 2014, Gramado/RS, 2014. 
 

15 
29/05 

 
 

IGNACIO,O.M.C;SOUZA,E.M.S.Gestão estratégica aplicada ao cooperativismo 
solidário:uma alternativa de fortalecimento para os agricultores familiares.In.: 
Revista SOBER, Rio Branco – Acre, 20 a 23 de julho de 2008 
 
 

16 
31/05 

 
 
 
 
 

2.5.Cooperativas e 
circuitos de 
vinculação de 
produtores e 
consumidores: 
concepção e valores 
 

MALUF.R.S. Mercados agroalimentares e a agricultura familiar no Brasil: 
agregação de valor, cadeias integradas e circuitos regionais. Ensaios FEE. Porto 
Alegre, v. 25, n. 1, p. 299-322, abr. 2004 

17 
05/06 

 
 
 
 

FORUM BRASILEIRO DE ECONOMIA SOLIDARIA. Economia Solidária:outra 
economia a serviço da vida acontece.2010.Pg. 21-33 
 
Bibliografia complementar: 
FERREIRA.P.C. Entre a estrutura e a ação: as interações entre produtores e 
circuitos mercantis no assentamento Francisco Julião.2013.167f. Dissertação 
(Mestrado em Ciências Sociais) - Programa de pós-graduação de ciências sociais 
em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, Rio de Janeiro, RJ.p.106-124, 
2013 
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18 
07/06 

 
 
 
 
 2.6.Cooperativismo e 

a relação entre 
ensino, pesquisa e 

extensão. 

 

AZEREDO,R.F.;CHRISTOFFOLI,P.I.Ensino em cooperativismo articulado a 
processos de incubação: reflexões sobre a experiência da UFFS Laranjeiras do 
Sul, PR. In.: I Congresso dos Pesquisadores de Economia Solidária.São 
Carlos/SP, 2015. 

19 
12/06 

 

SANTOS,A.M;CRUZ,A.C.M. Incubadoras tecnológicas de cooperativas 
populares: interdisplinaridade articulando ensino, pesquisa e extensão 
universitária. E-cadernos CES,02, p.1-13, 2008. 
 
Bibliografia complementar: 
MATSUDA,P.M;ARAUJO FILHO,T. A indissociabilidade ensino, pesquisa e 
extensão aplicada na incubadora regional de cooperativas populares 
universidade federal de São Carlos – INCOOP/UFCAR.In.: XXXI Encontro 
Nacional de Engenharia de Producao,Belo Horizonte/MG, 2011 
 
 
 

20 
14/06 

 
 

2.7.Cooperativismo e 
responsabilidade 

social como 
estratégia para o 
desenvolvimento 
local e regional. 

 

SOUSA,J.E.R;SUGAHARA,CR.Estratégia e responsabilidade social em 
cooperativa. Gestão & Regionalidade - Vol. 31 – Nº 91, p.4-16.- jan-abr/2015.  
 
 

21 
19/06 

 

MARTINS.M.M.;PASSADOR,C.S. O papel da organização cooperativa no 
desenvolvimento de uma região: um estudo de caso de uma cooperativa de 
pequenos produtores de São Paulo. In.:Sociedade Brasileira de Economia, 
Administração e Sociologia Rural, Porto Alegre, 26 a 30 de julho de 2009, p.1-
19, 2009. 
 
Bibliografia complementar: 
CHAVES,C.J.A;VIEIRA,F.G.D.;ROCHA.E.E.R.B.Possibilidades e limites das 
ações de responsabilidade social em organizações cooperativas. In.: XXXIII 
Encontro da ANPAD, São Paulo/SP.2009 
 
KROLOW,L.R.C;RIEDL,M. Cooperativismo e agroecologia como elementos para 
o desenvolvimento regional.In.: II Seminário Internacional sobre 
Desenvolvimento Regional, Santa Cruz do Sul, RS – Brasil - 28 setembro a 01 
de outubro 
 
 
 

22 
21/06 

 
 

2.8.As incubadoras 
de cooperativas 
populares no 
contexto da 
educação 
cooperativista.  

 

 
SANTANA,A.C.Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares e 
Economia solidária: as transformações no “mundo” do trabalho.In.: XIX SemeAd, 
São Paulo/SP, 2016 
 
 

23 
26/06 

 
 
 
 

CULTI,M.N.Economia solidária: incubadoras universitárias e processo educativo. 
Proposta: revista trimestral de debate da fase, ano 31 – Nº111, Jan/mar 2007, 
pg. 16-22. 
 
SOUZA et al. Incubadora tecnológica de cooperativa x incubadora de empresas 
de base tecnológica: diferenças e semelhanças no processo de incubação. Rev. 
Cent. Ciênc. Admin., Fortaleza, v. 12, n. 1, p. 25-34, ago. 2006. 
 
Bibliografia complementar: 
FERREIRA.G.M.V.;SILVA.D.F.Educação cooperativista. Santa Maria/RS:e-Tec 
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Rede Brasil. 2015 
 
GUERRA.A.C. Gestão de incubadoras tecnológicas de cooperativas 
populares:uma análise comparativa. 106f. Dissertação (Mestrado em 
Administração). Lavras/MG.2008  
 
GUIMARAES,G.T.D;MACIEL,C;EIDELWEIN,K. Transformações no mundo do 
trabalho, economia solidária e sua relação com incubadoras sociais. Textos & 
Contextos (Porto Alegre), vol. 6, núm. 1, enero-junio, 2007, pp. 19-33 

 
24 

28/06 
 
 
 

2.9. Redes de 
economia solidária e 
organização popular 

 
FRANÇA FILHO,G.C.A problemática da Economia Solidária:um novo modo de 
gestão pública?. Cad. EBAPE.BR, v. 11, n. 3, artigo 7, Rio de Janeiro, Set./Nov. 
2013,pp 443-461 
 

 
25 

03/07 
 
 
 

OLIVEIRA,E.D.O cooperativismo popular como expressão da economia solidária: 
conceitos e desafios.Periódicos Uem, Maringá, v. 5, n. 1 , p. 149-172, 2013 
 
Bibliografia complementar: 
CANÇADO,A.C.Autogestão em cooperativas populares: os desafios da 
prática. 2004. 134f. Dissertação (Mestrado em Administração) – Núcleo de Pós-
Graduação em Administração, Universidade Federal da Bahia, p.42-45, Salvador-
BA-2004 

 
26 

05/07 
 
 

2.10.Empreendedoris
mo Social 

OLIVEIRA,E.M. Empreendedorismo Social no Brasil:atual configuração, 
perspectivas e desafios. Revista da FAE. Curitiba, v.7, n.2, p.9-18, jul./dez. 2004 
 

 
27 

12/07 
 

 
LIMEIRA,T.M.V. Empreendedorismo social no Brasil:                                                      
estado da arte e desafios. In.: Inovação em Cidadania Empresarial.21p.2015 
 
Bibliografia complementar: 
SCHIMITT.J.A.;BEILER,G.;WALKOWSKI,M.Empreendedorismo social e 
responsabilidade social: uma abordagem conceitual. In.VIII Congresso 
Brasileiro de Administração.12p. 2011 
 
SILVA,P.C.R.Práticas sustentáveis de empreendedorismo social.13p.2017 
 
 
 

28 
17/07 

Todo conteúdo Apresentações dos trabalhos 

29 
19/07 

Todo conteúdo Apresentações dos trabalhos 

30 
24/07 

Avaliação de todo 
conhecimento 
aplicado, nota final e 
encerramento da 
disciplina 

Divulgação da nota final. 
Encerramento e avaliação da disciplina. 

 
 
OBSERVAÇÕES 
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VIAS DE COMUNICAÇÃO COM A PROFESSORA: 
A comunicação com a professora deve se dar prioritariamente em sala de aula e em horários extra-aula agendados 
com a professora. Somente em último caso deve ocorrer através do email suellen.nascisantos@gmail.com.  
 
As notas dos trabalhos serão fornecidas em sala de aula pela professora.  
 
BIBLIOGRAFIA: 
O material estará disponível na nuvem (Google Drive) e será compartilhado com todos os alunos da disciplina na 
primeira semana de aula. Acessem e familiarizem-se com os textos com antecedência para que a leitura seja 
realizada de acordo com o cronograma de aulas fornecido pela professora no primeiro dia de aula.  
 
 
 

• Término Período Letivo 2016/1:  25/07/17 
• Período provas finais (Avaliação final para alunos com média inferior a 7,0): 01 a 07/08/17 
• Prova Final: 01/08/17 
• Período digitação pautas semestre 2016/1:  Término digitação 08/08/17 


