CURSO DE TEORIA E PRÁTICA NA ASSESSORIA JURÍDICA DE
COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES
“(...) Nossa terceira tarefa é produzir, no trabalho coletivo, colher muito e
repartir!”
CIRCULAR N. 01/2018
De: Coordenação do Curso.
Para: Interessadas/os e Inscritas/os

Boa tarde, companheiras e companheiros!
Animadas e animados com a chegada do “Módulo II do Curso de Teoria
e Prática na Assessoria Jurídica de Cooperativas e Associações” a ser
realizado na Escola Nacional Florestan Fernandes – ENFF, entre os dias 27 de
agosto a 01 de setembro de 2018, escrevemos a presente mensagem com o
objetivo de orientar as/os interessadas/os e inscritas/os com as informações
que seguem abaixo.
1. APRESENTAÇÃO GERAL:
A luta social e popular no Brasil possui diversas dimensões, desde a
construção de um acampamento de lona preta como ferramenta de
enfrentamento ao latifúndio, até a organização de sistemas coletivos de
produção e comercialização como experiências populares de reorganização
das relações econômicas e sociais. Assim, constitui desafio da assessoria
jurídica popular destes movimentos sociais, promover espaços de formação,
reflexão, troca de experiências e produção acadêmico-jurídica sobre os temas.
É neste contexto, que os movimentos sociais do campo em parceria com
movimentos urbanos, escolas e universidades, formataram a presente proposta
do “Curso de Teoria e Prática na Assessoria Jurídica Popular de Cooperativas
e Associações”. Pretende-se, em síntese, a partir de debates e estudos de
casos concretos, promover reflexão e produção técnica acerca de elementos
estruturais do Direito Cooperativista e do Direito Administrativo, com o objetivo
de instrumentalizar os profissionais na assessoria jurídica de associações,
cooperativas e escolas.
Este curso é uma realização do Coletivo Nacional de Direitos Humanos
do MST, do Coletivo Nacional de Direito Humanos da Via Campesina Brasil, da
Escola Nacional Florestan Fernandes – ENFF, do Instituto de Educação Josué

de Castro – IEJC, da União Nacional das Organizações Cooperativistas
Solidária - UNICOPAS, e do Núcleo de Estudos em Cooperação da
Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS, com previsão de duração de 3
(três) módulos.
2. OBJETIVO GERAL: Promover às/aos advogadas/os, estudantes de direito e
militantes de movimentos sociais que atuam em tarefas jurídicas em
cooperativas e associações um curso teórico e técnico sobre temas
relacionados ao Direito Cooperativo e Direito Administrativo, para
instrumentalizar esses profissionais no enfrentamento cotidiano de casos
concretos. As vagas do curso são prioritárias para esse público.
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
a) Apresentar noções básicas de Direito Cooperativista, com noções
introdutórias sobre constituição, organização, funcionamento e gestão;
b) Apresentar noções básicas de Direito Administrativo, especialmente sobre
contratos administrativos e outros contratos, prestação de contas, e processos
tomadas de contas e improbidade administrativa;
c) Identificar e Sistematizar as principais demandas em nível nacional e
estaduais sobre o tema, enfrentando problemas concretos e atuais;
d) Sistematizar e estimular a produção de estudos e produções jurídicas sobre
o tema.
INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO
1. CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO. Pedimos que
todas/os interessadas/os e inscritas/os enviem e-mail para confirmar a
inscrição
e
presença
no
Módulo
II
pelo
e-mail:
teoriaepraticaadvpop@gmail.com com urgência. OBS: Não basta mandar
mensagem por WathsApp! A vaga será confirmada por e-mail.
2. HOSPEDAGEM: Devido à superlotação da ENFF, em decorrência de
diversas outras atividades que acontecerão a partir do dia 28/08/2018,
*SOLICITAMOS
QUE
AS/OS
PARTICIPANTES
INFORMEM
A
DISPONIBILIDADE PARA LEVAR E PERNOITAR EM BARRACAS* pelo email: teoriaepraticaadvpop@gmail.com. As barracas serão montadas na quadra
de esportes (com piso e telhado) e a escola disponibiliza colchonetes. Por isso
orientamos levar roupa de cama, cobertor, travesseiros e produtos de higiene
pessoal (toalha, sabonete, shampoo, etc.).
3. DESLOCAMENTO ATÉ A ENFF: A ENFF possui sede às margens da
Rodovia Dutra, no Km 175,5, especificamente na R. José Francisco Raposo,

1140 - Jardim Parateí, em Guararema – SP. Os estudantes deverão custear
seu próprio deslocamento do aeroporto ou rodoviária até à escola de acordo
com as instruções em documento anexo. Não obstante, para facilitar o controle
de chegadas e saídas, todos/as deverão informar no e-mail
teoriaepraticaadvpop@gmail.com seus itinerários e horários.
4. ALIMENTAÇÃO: Os Cafés, Lanches, Almoços e Jantas são realizados no
refeitório da escola com o trabalho e envolvimento de todos/as os/as
estudantes. Os cardápios contemplam a diversidade de produção na Reforma
Agrária, mas, se houver alguma necessidade especial em relação à
alimentação decorrente de problema de saúde é importante avisar a
coordenação do curso pelo e-mail teoriaepraticaadvpop@gmail.com.
5. CIRANDA: A ENFF possui uma Ciranda Infantil para acolher as crianças da
turma. Assim, para organização, pedimos que as mães e pais que forem levar
crianças
informem
com
antecedência
pelo
e-mail
teoriaepraticaadvpop@gmail.com
6. CLIMA: Por estar localizada numa região de clima temperado, com
temperatura que costuma variar nesta época dos 10°C aos 30°C é importante
que todos lembrem de levar também roupas para o caso de fazer frio.

7. PROGRAMAÇÃO:
27/08/2018

MANHÃ

10:00 – ABERTURA
(Abertura
Institucional,
Apresentação do
Módulo II,
Organicidade e nome
da Turma)

28/08/18

08:00 – DIFERENTES
ESPÉCIS DE
ASSOCIAÇÕES
PRODUTIVAS,
COOPERATIVAS E
EMPREENDIMENTOS
SOLIDÁRIOS
(Eugênio Alves Soares)

29/08/18

TRABALHO DE
CAMPO

30/08/18

09:00 – O REGIME
TRIBUTÁRIO DAS
COOPERATIVAS
(Daniel Rech)

31/08/18

08:00 – JUSTIÇA DO
TRABALHO:
RELAÇÕES
COOPERADAS E A
NOVA CLT
(Naiara Bittencourt e
Diorlei dos Santos)

01/09/18

2º SÁBADO CULTURAL
ABJD: Política, Futebol,
Churrasco e Música.
09:00 - ANÁLISE DE
CONJUNTURA (João
Pedro Stédile)
10:00 – FUTEBOL
12:00 - CHURRASCO

TARDE

NOITE

14:00 – HISTÓRIAS,
EXPERIÊNCIA E
ACÚMULOS DO
COOPERATIVISMO:
O caso Mondragón
(José Luiz)

FILME e Debate –
Experiências
Internacionais

14:00 – DIREITOS
SOCIETÁRIOS E
REVIDENCIARIOS DOS
COOPERADOS
(Maurício da Costa)

TRABAlHO DE
CAMPO

09:00 – O REGIME
TRIBUTÁRIO DAS
COOPERATIVAS
(Daniel Rech)

14:00 – MARCAS E
PATENTES (Eugenio
Alves Soares)
15:00 - CONTRLE
SANITÁRIO
17:00 - AVALIAÇÃO E
ENCERRAMENTO

20:00 INTRODUÇÃO
RECUPERAÇÃO DE
EMPRESAS
(Maurício da Costa e
Eugênio Alves Soares)

20:00 –
AGROTÓXICOS X
ORGÂNICOS: Os
diferentes Sistema de
Certificação Orgânica
e o PL dos Venenos
(Lisa Vraja-Sundari,
Isadora Santos e Carla
Bueno)

FILME e Debate –
Experiências
Internacionais

NOITE CUTURAL

13:00 – FUTEBOL
16:00 – CAFÉ COM
CULTURA (Yanne Telles)
17:00 - MUSICA

