
 

 

 

 

  

 

 
1º Convocatória Escola de Verão PROCOAS – AUGM 2017 

 
 
COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO COMO ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL 
 
Periodo de Realização: 
13 al 22 de Fevereiro de 2017 
Universidade Federal do Parana, Curitiba- Brasil 
 
 
Contacto:  
Luiz Panhoca - panhoca.luiz@gmail.com 
Denys Dozsa - denysufpr@gmail.com 
 
 
 

A proposta deste curso na medida em que, para se compreender a função e responsabilidade social 
da rede AUGM, e avançar nas ações sociais e pesquisas, particularmente do comité PROCOAS, é 
importante a troca de experiências e a vivencia de realidades internacionais que a Rede de 
Universidades deste comitê prioriza. 

Nesse sentido discutir o significado do COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO COMO ESTRATÉGIA 
PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL englobando na discussão a Extensão Universitária em uma 
perspectiva articulada com o Ensino e a Pesquisa, torna-se fator fundamental na construção de 
saberes contextualizado com as realidades Latino Americanas. 

A proposta da presente Escola de Verão toma por base  a experiência e a atuação da Incubadora 
Tecnológica de Cooperativas Populares da Universidade Federal do Paraná -ITCP/UFPR em projetos 
com organizações rurais, grupos e comunidades tradicionais, tendo por base o associativismo e o 
cooperativismo na construção do Desenvolvimento Local, assim como suas implicações no processo 
de formação acadêmico-profissional e de transformação social dos estudantes das Universidades e 
da sociedade rural como um todo. 

 
O que se pretende é vivenciar as atividades e projetos de Extensão Universitária da ITCP/UFPR 
numa abordagem dialógica e interdisciplinar além de discutir e conhecer a base prática e teórica 
da Economia Solidária, do Desenvolvimento Local e das Tecnologias Sociais a partir das 
experiências na ITCP/UFPR mediada por professores locais e professores vindos de realidades e 
países distintos, valorizando o protagonismo dos participantes. 

 
 

Objetivos  
 
Debater o tema do cooperativismo e associativismo rural a partir do acumulo de experiencias 
da ITCP/UFPR compartilhando e fortalecendo o trabalho da rede de pesquisadores do Comitê 
PROCOAS e dos demais atores interessados nos temas a serem trabalhados. 
 
 

 
 



 

 

 

 

  

 

 
 
Conteudo do curso: 
 

Paradigmas de Cooperação 
Teorias de Desenvolvimento e Economia Social; 
Território e Territorialidade 
Desenvolvimento Rural e Cooperativismo 
Políticas públicas e relações com o Rural 
Metodologia   de intervenção   –   princípios  básicos 
Metodologia  de  intervenção Por  que? Para que?,  Como? 
As ITCP´s: Educação popular, Ativismo social, Educação permanente para 
autogestão 
Tecnologias Sociais  
Extratégias e circuitos curtos de comercialização 
 

 
 
Metodologia 
 
 

Aulas expositiva- dialogada 
 
No primeiro momento, será apresentado aos participantes a teoría. A partir desta se promoverá 
o debate e a ampla reflexão, por meio de rodas de conversa, mesa redonda ou seminários tendo 
como base as vivencias  realizadas  nas visitas técnicas e da  experiencia e acúmulo de cada 
participante.   
A sistematização deste proceso servirá de base para a construção dos requisitos solicitados para 
a avaliação e certificação. 

 
 
Avaliação de desempenho para certificação 
 

 
i. Apresentação de seminário em sala ou durante as visitas às comunidades; 

ii. Apresentação da estruturação de um projeto de intervenção em comunidade e/ou de um 
artigo a ser encaminhado para um periódico qualis-CAPES e ou  publicação do PROCOAS. * 

iii. Relatório e avaliação das visitas e oficinas (obrigatório para obtenção dos créditos). 

iv. Para receber os créditos validos para disciplina ou o Certificado de Curso de Extensão se 
exigirá uma frequência mínima em 80%. 

 

Obs: * Os paticipantes que não cumprirem os requisitos acima serão certificados apenas como 
participante. 



 

 

 

 

  

 

 
 
 
Público participante 
 

Estudantes de graduação, pós-graduação, docentes, integrantes de organizações e redes 
agroalimentares (produção e/ou consumo), membros de comunidades tradicionais e 
funcionários de entidades públicas que trabalham com os temas de processos associativos 
rurais. 

 
Mínimo  15 
Máximo 35 
 

Obs: Garantia de no mínimo uma vaga por Universidade membro do Comité PROCOAS. 

 
 
Docentes  
 
 
Nome                                                     Universidade que pertence    
 
Cesar Abel Gomez                                  Universidad Nacional del Nordeste 
Denys Dozsa                                            Universidade Federal do Paraná 
Gerardo Sarachu                                     Universidad de la Republica 
Jorge Montenegro                                  Universidade Federal do Paraná 
Luiz Panhoca                                            Universidade   Federal do Paraná 
Marlene Schüssler D´Ároz                     Universidade Federal do Paraná 
Oscar José Rover                                     Universidade Federal do Santa Catarina 
Sandro Miguel Mendes                         .Universidade Federal do Paraná 
Diego Barrios                                           Universidad de la Republica 
 
 
Inscrições 
 
Interessados poderão fazer reserva prévia de vaga pelo endereço: 
 
 
escola2017procoas@gmail.com 
 
 
Mais informações Em breve   
 
 
 
Custos 
 
Informações Em breve  
 


