
   

 

 

 

   

 
   

 

CURSO: Capacitação para Novos Conselheiros de Administração e Fiscal  

Belo Horizonte 

   Realização SISTEMA OCEMG 

   Objetivo - Propiciar uma compreensão sobre as dimensões doutrinária, econômica e mercadológica do cooperativismo e seus impactos no 

processo de desenvolvimento socioeconômico; 
- Propiciar um entendimento sobre as legislações aplicadas ao cooperativismo; 
- Propiciar aos futuros conselheiros condições mínimas para a compreensão e questionamentos sobre os balanços das cooperativas; 
- Dar clareza sobre os níveis de responsabilidades dos conselhos e dimensões dos riscos assumidos; 
- Dar clareza sobre os processos decisórios nas diversas instâncias operacionais, gerenciais, estratégicas e societárias das 
cooperativas. 

   Período 16 e 17 de fevereiro de 2017. 

   Local Sede do Sistema Ocemg 
Rua: Ceará, 771 - Funcionários - Belo Horizonte - MG 
Fone: (31)3025-7100 

   Informações Gerência de Capacitação: (31) 3025-7111 / 3025-7112  / 3025-7109 

   Público-alvo Cooperados pretensos conselheiros de administração e fiscal de cooperativas de todos os ramos, exceto 
Crédito e Saúde. 

   Nº de Vagas 25 

   Carga Horária 16 horas – Dias 16 e 17.02 - de 09:00 às 17:30 
 

 

 

   Instrutor Antônio Augusto de Castro                          

 Formado em Administração pela UFMG. Técnico e Gerente do BDMG de 1965 a 1967. Consultor de Políticas 
Públicas e Micro e Pequenas Empresas do Sebrae desde 2001. 

 

 

 

   Conteúdo Programático Conhecendo o Cooperativismo:  
- Origens, princípios universais, virtudes, símbolos, 
- Aspectos doutrinários, organizacionais, econômicos e mercadológicos; 
 
Compreendendo os aspectos legais  
- Legislação básica do cooperativismo: 
- Lei 5.764/71: características das cooperativas; itens obrigatórios no Estatuto Social; regras do capital social 
- Resoluções do antigo Conselho Nacional do Cooperativismo 
- Lei 10406/02 – Novo Código Civil 
 
Ramos do cooperativismo e suas especificidades 
Noções gerais de contabilidade para não contadores 
- As normas técnicas do Conselho Federal de Contabilidade 
- Estrutura dos demonstrativos contábeis 
- Principais contas que interessam aos conselheiros 
- Demonstrativo dos resultados 
 
Procedimentos específicos para sociedades cooperativas 
- Atos cooperativos e não cooperativos 
- Constituição de fundos obrigatórios e facultativos 
- Remuneração do capital social 
- Distribuição de sobras 
 
Estrutura de Governança em cooperativas e Responsabilidades; 
- O que vem a ser governança 
- Atores da governança na cooperativa 

   Valor por participante Não será cobrada taxa de inscrição. 

   Participação nos custos 

As confirmações obedecerão à ordem cronológica de envio das fichas de inscrição e serão encerradas atingido o 
número de vagas disponíveis. 
As inscrições deverão ser encaminhadas por e-mail – inscricao@minasgerais.coop.br 
Mais informações -  www.minasgerais.coop.br 

 Data limite para confirmação de participação 8/2/2017 
 

 

   

 


