
 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

Disciplina: DIREITO COOPERATIVO                                             Código da Disciplina: JUR312 

Curso:   Direito                                                                           Semestre de oferta da disciplina: 4º 

Faculdade responsável: Direito 

Programa em vigência a partir de: 2015 

Número de créditos: 02                   Carga Horária total: 30                     Horas aula: 36 

 

EMENTA: 

Origem da cooperativa: conceito, histórico e situação atual no Brasil. Regime jurídico das 

sociedades cooperativas. A legislação cooperativista. Jurisprudência. Pareceres. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

Estudar a tecnologia jurídica especializada das cooperativas, a partir da interpretação da Lei n. 

5.764, de 1971 e legislações correlatas, além do próprio texto constitucional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Compreender os fundamentos teóricos a respeito das cooperativas.  

 Perscrutar quais são os motivos que levaram à formação da disciplina autônoma 

denominada direito cooperativo.  

 Conhecer as legislações especiais envolvendo o cooperativismo no Brasil.  

 Desenvolver estudos específicos sobre o cooperativismo (especialmente agroindustrial) 

exercido na microrregião do sudoeste do Estado de Goiás 

 

CONTEÚDO 

Capítulo I.  

1.1 - Origem e histórico do cooperativismo;  

1.2 - Princípios cooperativistas e sistema cooperativista;  

1.3 - Sociedades, fundações e associações;  

1.4 - Natureza jurídica das sociedades cooperativas;  

1.5 - Sociedades empresárias e sociedades simples;  

1.6 - A Lei n. 5.764, de 1971 e suas características;  



 

 

1.7 - Relações do direito cooperativo com os outros ramos do direito.  

 

Capítulo II. 

2.1 - Classificações e constituição das sociedades cooperativas; 

2.2 - Órgãos de administração, conselho fiscal, fusão, incorporação e desmembramento;  

2.3 - Cooperativas e o direito concorrencial e regulatório;  

2.4 - Regulação econômica e cooperativismo;  

2.5 - Jurisprudência das sociedades cooperativas / entendimento dos Tribunais.  

 

Capítulo III. 

3.1 - Concorrência x cooperativismo;  

3.2 - Cooperativismo de Trabalho e Produção;  

3.3 - Cooperativas de Transporte e Consumo;  

3.4 - Cooperativas de Crédito e Habitacionais;  

3.5 - Cooperativas Agrícolas;  

3.6 - Cooperativismo e Economia Solidária.  

5.3 Aspectos técnicos da redação dos trabalhos científicos: redação e formatação 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Os conteúdos serão trabalhados, privilegiando: 

- Levantamento do conhecimento prévio dos estudantes 

- Motivação com leituras, charges, situações problemas ou pequenos vídeos 

- Exposição oral / dialogada 

- Discussões, debates e questionamentos 

- Leituras e estudos dirigidos 

- Atividades escritas individuais e em grupos 

- Apresentações por parte dos alunos de: plenárias, painéis, miniaulas etc. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO: 

O processo de avaliação da construção de conhecimentos a partir da observação e análise de:  

- Frequência e pontualidade por parte do aluno 

- Participação construtiva e compromisso com a dinâmica e o processo educativo proposto pela 



 

 

disciplina 

- Discussão fundamentada individual e em equipe 

- Trabalhos sistematizados – produções individuais, coletivas e apresentações em sala de aula: 

fichamentos, resenhas, redação de trabalhos científicos e painéis sobre leituras complementares 

realizadas. 
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