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Apresentação

Prezado(a) Estudante, 

Ao iniciar uma nova etapa de formação, em qualquer nível ou modalidade de ensino, é imprescindível 
sabermos o que esperar do curso e o que o curso espera de nós. 

Exatamente, este manual tem o objetivo de apresentar a você informações acerca do projeto pedagógico do 
curso de especialização que irá cursar. 

Aqui, você encontra respostas a perguntas do tipo: 

Como o curso está organizado? 

Quais são os objetivos do curso? 

Quais são as unidades de aprendizagem que irei cursar? 

Como serão realizadas as avaliações? 

Leia com atenção todo o Manual para entender como será o seu percurso acadêmico. Tudo foi planejado 
para garantir sucesso a sua aprendizagem. 

Bem-vindo(a) ao curso e à UNISUL! 

Equipe Unisul Virtual

Perfil do formado
Em observação à estrutura curricular e aos objetivos do Curso de Especialização em Gestão de Cooperativas 
de Crédito, o aluno formado deve apresentar as seguintes COMPETÊNCIAS:

  Analisar o ambiente econômico/financeiro internacional para tomadas de decisões na sua cooperativa;
  Gerir as relações entre a cooperativa e o sistema financeiro nacional;
  Ter amplo conhecimento em empreendedorismo e das possibilidades de negócios que a 

cooperativa de crédito pode fomentar;
  Projetar, planejar e gerir os produtos e serviços bancários da cooperativa.

Objetivos geral e específicos

Objetivo Geral
Capacitar funcionários, gestores e cooperados em gestão de cooperativas de crédito focados nos temas de 
finanças, economia e gestão interna.

Objetivos Específicos
  Fornecer fundamentos teóricos e interação prática sobre as ferramentas econômicas e 

financeiras de uma cooperativa de crédito.
  Aprofundar temas relacionados ao mercado financeiro internacional. 
  Capacitar gestores nos instrumentos de gestão de cooperativas de crédito.
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Duração do curso
Curso com duração média de 14 meses, podendo ser concluído em no máximo 36 meses.

Carga-horária
360 horas
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Organização Didático-Pedagógica

A organização didático-pedagógica deste curso fundamenta-se na concepção de educação permanente, 
compreendida como uma trajetória construída ao longo da vida, em que a formação sociotécnica e os valores 
culturais e éticos são igualmente importantes para a atuação profissional e social, e inscrevem os avanços 
da ciência e da tecnologia num contexto comprometido com a sustentabilidade da vida no planeta. O curso 
tem abordagem interdisciplinar e compreende a formação para o mundo do trabalho e a atualização de 
competências profissionais alicerçadas nas dimensões e socioculturais, científicas e tecnológicas.

Concepções teórico-metodológicas
O curso visa a propor organizações curriculares que permitem a articulação das áreas de conhecimento e 
das disciplinas científicas. O curso tem como prerrogativa a efetiva interação entre docentes e estudantes. 
Referindo-se a uma proposta pedagógica realizada por meio da EaD, é importante destacar que o curso se 
utiliza de uma combinação de diferentes mídias, tecnologias e estratégias pedagógicas para possibilitar o 
melhor e mais amplo acesso aos conteúdos, às atividades de aprendizagem e aos agentes do sistema de 
acompanhamento ao estudante.

O curso adota as concepções que embasam a organização didático-pedagógica da modalidade a distância da Unisul, 
pautada nos materiais didáticos, nos sistemas de comunicação, na ação docente e na avaliação da aprendizagem.

Para o desenvolvimento do perfil de egresso ensejado, o curso adota o trabalho acadêmico efetivo do 
discente, por meio de atividades formativas e ambientes de aprendizagem, com efetiva interação durante o 
processo educacional. Esse processo ocorre tanto pela organização dos materiais didáticos e pela realização 
de atividades formativas, quanto pela relação professor-estudante. A comunicação e a interação são 
vistas como fundamentais no processo educacional proposto, sendo realizadas entre estudante/conteúdo, 
estudante/professor, estudante/assistente educacional, estudante/estudante, estudante/interface tecnológica, 
destacando que tais comunicações e interações não são realizadas isoladamente e podem combinar-se entre 
si dando origem à variadas formas. 

A interação entre os participantes do sistema pedagógico acontece em ambientes virtuais de aprendizagem 
desenvolvidos de forma a propiciar, por meio de ferramentas síncronas e assíncronas, a mediação pedagógica, 
comunicação entre professor e estudantes, mostrando-se eficiente na construção do conhecimento por meio 
da integração entre todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. O curso adota o ambiente virtual 
de aprendizagem desenvolvido pela Unisul e denominado Espaço UnisulVirtual de Aprendizagem (EVA), que 
está organizado didaticamente, disponibilizando ao estudante o Plano de ensino da Unidade de Aprendizagem, 
uma proposta de Roteiros de estudos, cronograma para o desenvolvimento das atividades e recursos 
didáticos como objetos de aprendizagem, webaulas, webconferências, vídeos externos; textos obrigatórios 
e complementares; acervo bibliográfico; atividades individuais e colaborativas; ferramentas de comunicação 
síncronas e assíncronas, além de todo o suporte técnico e pedagógico para a realização dos estudos.

A concepção adotada no curso compreende a avaliação como um momento de aprendizagem, cujo foco é 
o processo e a oportunidade de melhorias contínuas. Para tal, a avaliação envolve a definição de objetivos e 
estratégias, previstas nos planos de ensino das Unidades de Aprendizagem, que oportunizem ao estudante 
situações que mobilizem conhecimentos e saberes necessários para intervir e agir em segmentos de sua 
atuação como especialista na área de formação do curso, articulando, dessa forma, teoria e prática.

Organização curricular
A organização curricular do curso está alicerçada nas Diretrizes Acadêmicas da Unisul sintonizadas com 
as concepções do Projeto Pedagógico Institucional (PPI), com itinerários formativos estruturados a partir 
das áreas de conhecimento, das áreas de formação técnico-profissionais e também das características dos 
campos de saber e de atuação.
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O curso é constituído por certificações estruturantes que equivalem a 360 horas/aula. Cada certificação 
apresenta um repertório de competências a serem desenvolvidas por meio das atividades formativas 
mobilizadas em cada Unidade de Aprendizagem (UA). As UAs estão apresentadas por meio da carga horária, 
ementa e serão desenvolvidas no plano de ensino.

Estrutura curricular
A seguir, são apresentadas as certificações com suas respectivas Unidades de Aprendizagem.

CERTIFICAÇÃO NOME DA CERTIFICAÇÃO C/H 
CERT UNIDADE DE APRENDIZAGEM (UA) C/H 

UA

Estruturante Análise econômico-financeira e o 
cooperativismo

120 Economia Social e Cooperativismo na Atual Realidade 
Econômica

30

Fundamentos do Cooperativismo de Crédito 30

Tributação e Contabilidade nas Cooperativas de Crédito 60

Estruturante Gestão de produtos e serviços 
financeiros

105 Gestão Financeira nas Cooperativas de Crédito 30

Gestão e Análise de Riscos de Crédito 30

Produtos e Serviços Bancários e das Cooperativas de Crédito 45

Estruturante Governança e gestão de inovações 
das cooperativas de crédito

105 Empreendedorismo no Cooperativismo de Crédito 45

Estratégias de Marketing 30

Governança Cooperativa 30

Estruturante Criatividade e Inovação Aplicada 30 Criatividade e Inovação Aplicada 30

Carga horária Total 360 360

Certificações estruturantes
a. Análise Econômico-Financeira e o Cooperativismo (120h)

Unidade de Aprendizagem
Economia Social e Cooperativismo na Atual Realidade Econômica (30h) 
Ementa: Participação do cooperativismo na economia. A filosofia cooperativista como 
o paradigma do século XXI. Economia Solidária como forma de integração econômico-
financeira frente ao capitalismo. Desenvolvimento sustentável. 
Fundamentos do Cooperativismo de Crédito (30h) 
Ementa: História do Cooperativismo de crédito: doutrina, valores e princípios. Estruturas 
do cooperativismo de crédito no Brasil, suas origens e fundamentos econômicos e de 
cooperação. Perspectivas do cooperativismo de crédito no Brasil e no mundo. 
Tributação e Contabilidade nas Cooperativas de Crédito (60h) 
Ementa: Aspectos jurídicos, tributários e trabalhistas aplicados às sociedades cooperativas 
de crédito. Ato Cooperativo nas cooperativas de crédito. Tributos federais, estaduais e 
municipais. Aspectos contábeis e financeiros das cooperativas de crédito. Apuração dos 
resultados. Elaboração de demonstrações financeiras de resultados. Controles internos.

b. Gestão de Produtos e Serviços Financeiros (105h)
Unidade de Aprendizagem

Gestão Financeira nas Cooperativas de Crédito (30h) 
Ementa: Conceito e objetivo de planejamento financeiro na cooperativa. Conceitos básicos 
de equivalência de capitais, definição de perfis de juros; capitalização e descontos; séries 
uniformes; considerações sobre inflação e correção monetária. Fundamentos da matemática 
financeira: taxa de juros, taxas proporcionais, equivalentes, nominais, efetivas e interna de 
retorno; valor presente líquido; sistema de amortização e equivalência de capital. 
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Produtos e Serviços Bancários e das Cooperativas de Crédito (45h) 
Ementa: O papel do Banco Central. O Banco Central e as cooperativas de crédito. A 
importância do Banco Central para o Sistema de crédito. Conta bancária. Depósito bancário. 
Movimentação das contas ou de pagamento. Mercado financeiro. Título de crédito. Crédito a 
particulares e a empresas. Serviços bancários. 
Gestão e Análise de Riscos de Crédito (30h) 
Ementa: Gestão de risco de análise de crédito. Análise sistêmica política, financeira e 
econômica. Critérios de análise de risco do Banco Central do Brasil e critérios adotados por 
cooperativas de crédito.

c. Gestão de Produtos e Serviços Financeiros (105h)
Unidades de Aprendizagem 

Governança Cooperativa (30h) 
Ementa: Definição e aplicabilidade de governança cooperativa. Gestão executiva e 
fiscalização. Código de ética. Indicadores de governança. Organização do quadro 
social: conceito, objetivos, histórico, formas de organização, estrutura, composição e 
funcionamento, avaliação de eficácia. Gestão democrática do quadro social. Comitês 
educativos e a sua importância. Conselho de administração e quadro social. Aplicação 
adequada do fundo de assistência técnica educacional e social. 
Estratégias de Marketing (30h) 
Ementa: O planejamento estratégico corporativo. O plano de marketing e suas tipologias. 
Estruturação do plano de marketing. Definição de objetivos e metas. Definição de estratégias 
táticas e operacionais. Implementação e controle. Aplicação dos instrumentos de marketing 
em uma cooperativa de crédito. 
Empreendedorismo no Cooperativismo de Crédito (45h) 
Ementa: O papel das cooperativas de crédito no fomento de novos negócios para 
os cooperados. Rodadas de negócio, plano de negócios. Empreendedorismo e 
intraempreendedorismo coletivo e solidário. Planejamento e gestão estratégica. Estrutura 
geral de planejamento estratégico: visão, missão, negócio, filosofia, políticas empresariais, 
objetivos, orçamento. Análise de ambiente interno e externo. Vantagens e estratégias 
competitivas. Planejamento empresarial de cooperativas.

d. Criatividade e Inovação Aplicada (30h)
Unidades de Aprendizagem 

Criatividade e Inovação Aplicada (30h)
Ementa: Conceito de criatividade e inovação. Processos criativos e inovadores. Fatores 
bloqueadores e motivacionais da criatividade e inovação nas organizações. Criatividade, 
inovação e mudança organizacional. Inovação tecnológica, administrativa, de negócio e de 
gestão. Inovação como diferencial competitivo. Cases de sucesso. Intervenção em casos 
concretos com foco na criatividade e inovação. Impactos da criatividade e inovação.
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Avaliação

As avaliações serão realizadas mediante instrumentos diversificados – que não venham a exigir somente a 
memorização dos conteúdos, mas, principalmente, a reflexão e a interpretação –, de forma presencial e/ou 
por meio de atividades de avaliação a distância.

Sistema de avaliação
A avaliação na unidade de aprendizagem será verificada considerando os objetivos propostos no seu plano 
de ensino e compreenderá as atividades de avaliação mencionadas nesse documento. 

Atenção para a fórmula de cálculo da média de aprovação indicada no plano de ensino de cada 
Unidade de Aprendizagem.

Média para aprovação
Será aprovado de forma direta o estudante que obtiver aproveitamento igual ou superior a sete (7.0), numa escala 
de zero a dez (0 a 10), resultante do processo de avaliação desenvolvido durante a unidade de aprendizagem.

No plano de ensino constará a forma de aprovação ao estudante que não obtiver, na avaliação da unidade de 
aprendizagem, nota igual ou superior a sete (7.0).

Aproveitamento de Unidade de Aprendizagem
Os alunos poderão convalidar disciplinas/UA cursadas em outras instituições ou na própria Unisul, desde 
que realizadas em cursos de mesmo nível. O aproveitamento de estudos em UA realizadas em cursos de 
outras instituições deverá respeitar o limite de oito créditos. Para o aproveitamento de estudos em unidade 
de aprendizagens realizadas em cursos pertencentes a um dos programas da UnisulVirtual não há limite de 
créditos. Em ambos os casos, é preciso obedecer aos seguintes critérios para ser efetuada a equivalência: 
número compatível de créditos, carga horária correspondente e similaridade dos conteúdos.
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Certificação

Para obter a certificação é necessário concluir, com aprovação, todos os créditos nas Unidades de 
Aprendizagem das respectivas certificações. Dessa forma, você receberá o certificado de especialista na área 
do seu curso.
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Contato com a UnisulVirtual

SAIAC – Serviço de Atenção Integral ao Acadêmico
Atendimento On-Line:

Portal MinhaUNISUL (http://minha.unisul.br): Atendimento On-Line > Informação/ Reclamação > Solicitar 
Caso de Informação ou Encaminhar Caso de Reclamação.

Presencialmente: 

SAIAC UnisulVirtual – Avenida Pedra Branca, 25 – Bairro Cidade Universitária Pedra Branca – Palhoça/SC. 
CEP: 88137-900.
Atendimento SAIAC: De segunda a sexta-feira das 8h às 21h.

Telefone (para contato com a Central de Relacionamento da Unisul):

0800 970 7000 | (48) 3279 1000 (para ligações de telefone celular)
Horário de atendimento da Central de Relacionamento: De segunda a sexta-feira das 8h às 20h e aos 
sábados das 8h às 12h (quando houver aplicação de avaliações presenciais).

Assistência Educacional
E-mail: suporte.ead@unisul.br

Correio Postal
UnisulVirtual ‑ Educação Superior a Distância
Avenida Pedra Branca, 25 | Cidade Universitária Pedra Branca, Palhoça - Santa Catarina | CEP 88137-900. 

Coordenação do Curso
Prof. João Antolino Monteiro
E-mail: coopcredito@unisul.br

mailto:suporte.ead%40unisul.br?subject=
mailto:coopcredito%40unisul.br?subject=
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