
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA – UFV

CRONOGRAMA DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE CURTA
DURAÇÃO EM COOPERATIVISMO

A Coordenação do curso de Curta Duração em Cooperativismo, por meio desse

cronograma, divulga a abertura das inscrições para o referido curso. Esse será ofertado na

modalidade a distância pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), com início previsto para

o 2o semestre de 2022, atendendo a um dos objetivos do convênio Nº 49/2019 firmado entre

a Universidade Federal de Viçosa e o Município de Conceição do Mato Dentro/MG.

1. PÚBLICO

1.1. É pré-requisito para realizar o curso o candidato ter o ensino fundamental completo.

1.2. O curso está estruturado de forma a atender às demandas daqueles que desejam atuar

ou atuam como gestores de cooperativas, aos profissionais que atuam ou têm interesse em

atuar como dirigentes e gerentes dos diversos tipos de cooperativas e aos trabalhadores

que atuam com o cooperativismo.

2. NÚMERO DE VAGAS

2.1. Serão disponibilizadas 100 vagas.

2.2. O número mínimo de matrículas para a abertura da turma e início das atividades letivas

para o curso é de 50 matrículas.

3. REGIME E DURAÇÃO DO CURSO

3.1. O curso de Curta Duração em Cooperativismo tem a carga horária total de 120 horas.

3.2. O curso tem um total de 6 módulos que serão oferecidas em 12 semanas (3 meses),

conforme a tabela abaixo:



Tabela 1 - Corpo docente e respectivas disciplinas e carga horária  - Curso de
Cooperativismo

Conteúdo/Módulo Professor Carga Horária

Introdução ao Cooperativismo e à Governança Mateus de Carvalho Reis Neves 30 horas

Introdução a Administração Gustavo Bastos Braga 15 horas

Planejamento Estratégico em Cooperativas Pablo Murta Baião Albino 15 horas

Gestão de Pessoas em Cooperativas Gustavo Bastos Braga 15 horas

Marketing em Cooperativas Pablo Murta Baião Albino 15 horas

Matemática Financeira Janderson Damaceno dos Reis 30 horas

3.3. Para aprovação no curso, o estudante deverá ter nota igual ou superior a 60% e

participar de, no mínimo, 75% de todas as atividades propostas.

3.4. O curso tem previsão de 2 encontros presenciais que serão realizados nas

dependências do Polo Educacional do Município de Conceição do Mato Dentro (MG). Os

encontros presenciais poderão ser realizados aos sábados, nos períodos da manhã e da

tarde, e/ou aos domingos, no período da manhã, conforme o cronograma abaixo:

Encontro Presencial Etapa do Curso Data

1º Encontro Presencial Abertura do Curso 24/09/2022

2º Encontro Presencial Fechamento do Curso 17/12/2022

3.5. O curso tem previsão de um encontro remoto a cada 15 dias. Será um encontro por

módulo que acontecerá entre segunda e sexta-feira, no período noturno, ou sábado, no

período diurno, por meio de sala virtual.

3.6. O Polo disponibilizará computadores e acesso à internet com qualidades compatíveis

às necessidades das atividades propostas pelo curso.



3.7. As normas e o horário de funcionamento do Polo serão divulgados na página da

Prefeitura (http://www.poloeducacionalcmd.com.br/) e na página do curso

(https://portalead.cead.ufv.br/site/curso/cooperativismo/).

3.8. Todas as despesas pessoais serão de responsabilidade dos alunos, incluindo

transporte, hospedagem e alimentação durante os encontros presenciais.

4. INSCRIÇÕES

As inscrições serão gratuitas e realizadas pela internet no Portal EaD da UFV

(https://portalead.cead.ufv.br/), no período de 25/07/2022 (8h)  até 25/08/2022 (23h59).

As homologações das inscrições estarão disponíveis na página da Prefeitura

(http://www.poloeducacionalcmd.com.br/) e na página do curso

(https://portalead.cead.ufv.br/site/curso/cooperativismo/) no dia 26 de agosto de 2022.

5. SELEÇÃO E MATRÍCULA

5.1. A seleção dos candidatos será realizada por ordem de inscrição até alcançar o número

máximo de vagas (item 2.1).

5.2. A matrícula dos candidatos selecionados deverá ser realizada seguindo a ordem de

classificação (item 5.1), mediante confirmação de interesse no curso (item 5.3), conforme

calendário abaixo:

a) Chamada 1:

i) Divulgação dos selecionados para matrícula:29/08/2022;

ii) Confirmação de interesse via Portal EAD da UFV (item 5.3): até 02/09/2022.

b) Chamada 2 (vagas remanescentes da Chamada 1):

i) Divulgação dos selecionados para matrícula:06/09/2022;

ii) Confirmação de interesse via Portal EAD da UFV (item 5.3): 09/09/2022.

c) Chamada 3 (vagas remanescentes da Chamada 2):

i) Divulgação dos selecionados para matrícula: 13/09/2022;

ii) Confirmação de interesse via Portal EAD da UFV (item 5.3): 16/09/2022.
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5.3. Os candidatos selecionados deverão confirmar seu interesse no curso até a data de

confirmação de cada chamada (Item 5.2). Para confirmar o interesse, o candidato deverá

entrar na sua conta no Portal EAD da UFV (https://portalead.cead.ufv.br/), acessar a página

do curso e clicar em: "CONFIRMAR PARTICIPAÇÃO NO CURSO”.

5.4 O candidato que não confirmar o seu interesse pelo curso (item 5.3) até a data limite da

referida Chamada (item 5.2) perderá o direito à sua vaga.

5.5. Será de única e exclusiva responsabilidade do candidato inteirar-se sobre as datas e as

listas de convocações (chamadas), caso ocorram.

5.6. A lista dos selecionados em cada Chamada será divulgada na página da Prefeitura

(http://www.poloeducacionalcmd.com.br/) e na página do Curso

(https://portalead.cead.ufv.br/site/curso/cooperativismo/).

6. INÍCIO DO CURSO

6.1. As aulas iniciarão no dia 24 de setembro de 2022, com o primeiro encontro presencial

no Polo Educacional do Município de Conceição do Mato Dentro.

6.2. Caso haja alteração na data de início do curso, os estudantes serão comunicados via

e-mail pela secretaria do curso, e a nova data será divulgada na página da Prefeitura

(http://www.poloeducacionalcmd.com.br/) e na página do Curso

(https://portalead.cead.ufv.br/site/curso/cooperativismo/).

Viçosa, 22 de julho de 2022

Prof. Gustavo Bastos Braga

Coordenador do Curso de Cooperativismo
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