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OBJETIVOS
Esta Pós-Graduação tem como objetivo geral a formação
em economia social, incidindo, nomeadamente, nas cooperativas,
nas mutualidades, nas associações e nas instituições de solidaridade
social. Destina-se a suscitar uma mais completa compreensão
dos problemas que os protagonistas destas organizações vivem
no seu dia a dia, para que possam assim ser ajudados a pilotá-las,
através das conjunturas socioeconómicas que atravessam.
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HABILITAÇÕES DE ACESSO
As habilitações de acesso que permitem a admissão dos candidatos
a esta pós-graduação são as correspondentes a uma licenciatura
ou a um seu equivalente legal, mas será possível a admissão
de candidatos que, mesmo não preenchendo este requisito, tenham
uma experiência profissional relevante, em qualquer organização
da economia social; para isso, 20% das vagas serão prioritariamente
destinadas a esse tipo de candidatos.
ESTRUTURA E DURAÇÃO
Esta pós-graduação tem a duração de um semestre, correspondendo
a 30 ECTS. A sua classificação final é obtida através de uma avaliação
feita com base em testes escritos, realizados no final de cada unidade
curricular (UC1, UC2 e UC3), de dois comentários escritos (UC4) e de
um trabalho final (UC5).
Pela conclusão com aprovação do curso, será atribuído um diploma
de Pós-Graduação em “Economia Social - cooperativismo, mutualismo e solidariedade”, o qual será conferido pela Universidade
de Coimbra, através da sua Faculdade de Economia.
DESTINATÁRIOS
O curso tem particular utilidade para todos os interessados
em temáticas relacionadas com a economia social, quer na sua
vertente cooperativa, quer na mutualista, solidária, ou na vertente
associativa.
Interessados esses que podem ser, quer professores, investigadores
ou estudantes, quer dirigentes ou quadros de cooperativas,
mutualidades e associações, bem como de outras instituições
particulares de solidariedade social (IPSS). Também será natural que
se interessem pelos temas tratados, não só animadores culturais e
técnicos de autarquias, mas também cooperativistas, mutualistas ,
militantes associativos e outros ativistas cívicos e solidários.
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Calendarização
16 semanas: fevereiro a junho de 2015, 90 horas
Horário
sextas-feiras das 14:30 às 19:30 horas,
sábados das 9:30 às 13:30 horas
Propinas e Emolumentos
taxa de candidatura 50€
propina 300 €
taxa de inscrição 20€
25 vagas *
Local de realização
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra,
Av. Dias da Silva, 165, 3004-512 Coimbra.

eiro

ECONOMIA
SOCIAL-Cooperativismo,
Mutualismo
e Solidariedade
90 horas
Módulos Temáticos
Experiências Vivas
Conferências

* Os candidatos serão ordenados, para efeitos de seleção, com base no curriculum

fevereiro a junho

académico, no curriculum profissional e na motivação para frequência deste curso.

sextas-feiras de tarde e sábados de manhã

PLANO
DE ESTUDOS

ESTRUTURA CURRICULAR
5 Unidades Curriculares
UC1: Enquadramento juridico-politico da economia social - 4 ECTS
UC2: Perspetivas quanto à gestão das organizações da economia
social - 4 ECTS
UC3: Economia, sociedade e desenvolvimento local - 4 ECTS
UC4: Conferências e narrativas de experiências vividas na
economia social - 3 ECTS
UC5 - Trabalho final - 15 ECTS
ABERTURA
13 fevereiro 2015 > 15h
A sessão de abertura vai ser constituída por conferências, onde
serão abordados aspetos centrais do objeto da pós-graduação.
MÓDULOS TEMÁTICOS

UC2: Perspetivas quanto à gestão das organizações da economia
social
Breve abordagem às teorias organizacionais [4 h] > Neste módulo
introdutório serão abordados alguns conceitos essenciais no domínio
da gestão e discutida uma perspetiva evolutiva do modo como as
organizações são encaradas e estudadas > Prof.ª Doutora Patrícia
Moura e Sá (CECES/FEUC)
Gestão da qualidade nas organizações da economia social [8 h]
> Partindo dos conceitos e princípios da Qualidade, apresentam-se
alguns referenciais internacionais e discutem-se aplicações
a organizações do terceiro setor. > Prof.ª Doutora Patrícia
Moura e Sá (CECES/FEUC)
Empresa e sociedade: da ética à responsabilidade social [8 h]
> Análise crítica das modernas conceções de responsabilidade
social e das suas implicações nas práticas empresariais, explorando
as ramificações destas práticas no terceiro setor. > Prof. Doutor
Filipe Almeida (CECES/FEUC e CES UC)

O Estado, as parcerias, as redes e a economia social [4 h] > Pretende-se
mapear e refletir sobre os impactos de algumas parcerias entre o Estado e a
Comunidade (v.g. rede social, a parceria de cuidados continuados, etc.).
> Prof. Doutor João Pedroso (CECES/FEUC e CES UC)
A economia social e a criação de emprego: uma perspetiva
económica [4 h] > Refletir a economia social no seio das políticas de
emprego europeias, tendo presentes os seus fundamentos económicos
e políticos. > Prof.ª Doutora Margarida Antunes (CECES/FEUC)
UC4: Conferências e narrativas de experiências vividas na
economia social
Conferências com especialistas nacionais e/ou estrangeiros
(inclui conferências de abertura e encerramento)

No decorrer da pós-graduação, vão ser proferidas outras conferências,
por especialistas em economia social ou em matérias conexas
e contextualizadoras dos temas abrangidos por este curso.

UC1: Enquadramento jurídico-politico da economia social
Introdução à economia social – cooperativismo, mutualismo
e solidariedade social [8 h] > A economia social como galáxia
de esperanças, onde se destacam as grandes constelações
organizativas movidas pela cooperação, pela reciprocidade e pela
solidariedade. > Prof. Doutor Rui Namorado (CECES/FEUC
e CES UC)

Aproximação ao sistema contabilística para as entidades sem
fins lucrativos [4h] > Perceber as mais recentes alterações do
normativo-contabilístico das entidades do setor não lucrativo
(NCRF-ESNL), bem como das cooperativas, dando particular realce
à divulgação da informação prestada por essas entidades.
> Prof.ª Doutora Ana Maria Rodrigues (CECES/FEUC )
UC3: Economia, sociedade e desenvolvimento local

Direito cooperativo e da economia social [12 h] > Os quadros
jurídicos da economia social numa perspetiva que valoriza o papel
conformador do direito cooperativo, no caso português.
> Prof.ª Doutora Maria Elisabete Ramos(CECES/FEUC)
Breve história da Economia Social [4 h] > Propõe-se uma síntese da
Economia Social enquanto confluência de ideias em movimento na
transição do século XIX para o século XX. Releva-se a elaboração
doutrinária da “Economia nova” na perspetiva dos seus principais
mentores, realçando as experiências pioneiras. O caso português
apresenta-se de forma comparada. > Prof. Doutor Álvaro Garrido
(CECES/FEUC)

Empreendedorismo social, políticas e mudança social [8 h]
> Parte-se da concetualização da ação no terceiro setor enquanto
empreendedorismo social e das implicações da recente proeminência
deste conceito, articulando-a com os desafios ao papel do terceiro
setor nas políticas sociais e na governação local. > Prof.ª Doutora
Sílvia Ferreira (CECES/FEUC e CES UC)
O desenvolvimento local como estratégia [8 h] > Para uma estratégia
de desenvolvimento local: as políticas, os instrumentos e os agentes.
> Dr. Bernardo Campos (CCDRC e CECES/FEUC)

Experiências Vivas
Haverá duas sessões exclusivamente dedicadas a ouvir e debater
testemunhos de experiências vividas, prestados por alguns
destacados protagonistas de várias constelações da economia social.
UC5: Trabalho final

Existem duas épocas para avaliação dos trabalhos finais
(com apresentação presencial), podendo os participantes optar ou
uma ou outra:
- 1ª época - julho de 2015
- 2ª época - setembro / outubro de 2015

Se, por razões de força maior, alguma das iniciativas previstas
não se realizar, será substituída por outra de importância idêntica,
à luz dos objetivos gerais da pós-graduação.

