
             
 

 

 

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. 01/2019 

 

De: Coordenação do Curso. 

Para: Interessadas/os e Inscritas/os  

 
 

Boa tarde, companheiras e companheiros!  

Animadas e animados com a chegada do “Módulo III 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 18 de a 22 de 
novembro de 2019, 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, nos meios rurais e urbanos. 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” desde 2017. 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 as/os profissionais na assessoria jurídica de 
associações, cooperativas e escolas. 



             
 

 

Este curso é uma realização do Coletivo Nacional de Direitos Humanos 
do MST, Coletivo Nacional de Direito Humanos da Via Campesina Brasil, Escola 
Nacional Florestan Fernandes, Instituto de Educação Josué de Castro, Núcleo 
de Estudos em Cooperação da Universidade Federal da Fronteira Sul, Projeto 
Fortalecimento da Rede UNICOPAS - União Europeia, Movimento Nacional de 
Direitos Humanos, 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 
de 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 III pelo e-mail: teoriaepraticaadvpop@gmail.com com 
urgência. OBS: Não basta mandar mensagens por WhatsApp! A vaga será 
confirmada por e-mail. 

 

2. HOSPEDAGEM: A ENFF disponibilizará os alojamentos e alimentação, mas 
é importante que todas/os levem os 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 
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próprio deslocamento até São Paulo e a Coordenação do Curso buscará 
organizar transporte da Rodoviária do Tietê e do Aeroporto de GRU até a ENFF. 
Não obstante, para facilitar o controle de chegadas e saídas, todos/as deverão 
informar no e-mail teoriaepraticaadvpop@gmail.com seus itinerários e horários 
de chegada. 

 

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 algumas roupas para o caso de fazer frio.  
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7. PROGRAMAÇÃO (sujeita a alterações) 

 

 
18/11/2019 
Segunda 

19/11/2019 
Terça 

20/11/2019 
Quarta 

21/11/2019 
Quinta 

 
22/11/2019 

Sexta 

MANHÃ 

08:00 – Apresentação da 3ª Etapa 

e Organicidade  

09:00 – Conjuntura Política e o 

Cooperativismo Solidário: cenário 

atual e principais desafios e pautas 

do setor  

8:00 As Experiências de 

Execução de Políticas Públicas 

nos Governos Lula/Dilma  

10:15: Perseguição ao Terceiro 

Setor: o sucateamento e a 

criminalização da execução de 

Políticas Públicas  

 

8:00: Boas práticas de gestão e 

tributações em projetos com 

poder público  

 

10:15: - SICONV: projetos e 

emendas parlamentares 

 

8:00 - Análise interna e externa de 

prestação de contas com 

governos. Tomada de contas 

especiais, estratégias e teses de 

defesa 

 

8:00: Ação de improbidade 

administrativa e ação civil 

pública: estratégias de defesa e 

estudo de casos 

TARDE 

14:00 – Princípios do Direito 

Administrativo Brasileiro / 

História  

16:15 – Natureza e espécies de 

contratos administrativos 

14:00 - MROSC: Instrumentos 

(termo de colaboração, termo de 

fomento), Boas Práticas, e nosso 

papel enquanto Sociedade Civil 

para sua implementação  

 

14:00: - SICONV (continuação): 

projetos e emendas parlamentares 

 

 

16h15: Projetos Internacionais: 

noções, regras, e boas práticas de 

gestão  

14h: Estudos de caso sobre 

processos de compras ligados ao 

PNAE 

 

14:00 Execução fiscal, penhora de 

bens e embargos 

execução/penhora e recursos 

judiciais (Desbloqueio de contas, 

casos de impenhorabilidade de 

bens) 

 

18:00 - Avaliação 

NOITE 
20:00 Plantão de Dúvidas Etapas 

Anteriores  

20:00 Plantão de Dúvidas Etapas 

Anteriores  

20:00 Plantão de Dúvidas Etapas 

Anteriores  

20:00 Plantão de Dúvidas Etapas 

Anteriores 

20:00: Encerramento, formatura e 

noite cultural  

 


