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Conexão entre teoria e prática aliada a um corpo docente de alta 
competência e experiência no mercado de saúde. 

 

É assim, há mais de 20 anos, que a  
Fundação Unimed desenvolve e auxilia  
profissionais e organizações 
exigentes, apreciadores de resultados, 
conhecimento e progressão. 



Todas as soluções educacionais têm reconhecimento do Ministério 
da Educação (MEC), o qual autorizou, por meio das publicações no 
Diário Oficial da União, cursos na modalidade Presencial (Portaria 
MEC n° 909 de 18 de agosto de 2016) e de Educação a Distância 
(Portaria MEC n° 370 de 23 de abril de 2018), o funcionamento 
da Faculdade Unimed.

O Sistema Unimed tem sua própria 
Instituição de Ensino Superior, que já nasceu 
com toda experiência e credibilidade da 
Fundação Unimed, sua mantenedora. 
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NACIONAL
PRESENÇA



GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA  

GESTÃO DE
COOPERATIVAS

EM 



Baseado no pensamento de união por 

um ideal comum, o cooperativismo está 

em expansão em todo o mundo. Além de 

promover inclusão financeira, o modelo 

incentiva o desenvolvimento econômico e 

social da região na qual está inserido. 

Presente em mais de 100 países, 
o cooperativismo envolve, direta 
e indiretamente 1,2 bilhões de 
pessoas e é responsável por mais de 
mais de 250 milhões de empregos.

COOPERATIVISTA
CONTEXTO

768 
cooperativas

86% 
do total de cooperativas
do Estado.

39,5 mil
pessoas

1,58 milhões
de cooperadosEm Minas Gerais, de acordo 

com dados da Ocemg, são cerca 

Juntos, os ramos saúde, 
agropecuário, crédito e
transporte somam em média

que empregam mais de

e contabilizam cerca de
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Fonte: Aliança Cooperativa Internacional (ACI)
e Anuário Sistema Ocemg 2017, acesso em julho/2017



O grande diferencial do cooperativismo, 
e que o torna uma opção mais segura em 
momentos de crise econômica é que o 
capital é a “nossa gente”. E esse capital se 
aglutina em volta de princípios e valores 
universais, capazes de gerar confiança e 
desenvolvimento no negócio.

CONTEXTO
COOPERATIVISTA
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TRABALHO
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No Brasil são cooperados cerca de 13,2 milhões de pessoas. A capacidade de 
suportar momentos de crise do cooperativismo é uma das razões para que o modelo 
de negócio cresça. Em 2016, diante do aumento das demissões em várias empresas 
do país, as cooperativas foram na contramão.

Somos o 5º 
maior estado

43,3 
bilhões

46,7 
bilhões

1300 vagas

39.558 contratados

768 cooperativas

5,9% 
em relação a 2016,

1.583.000

Dados do 13º Anuário de informações 

econômicas e sociais do cooperativismo 

mineiro, divulgado em 2018, revelam a boa 

fase com relação a empregabilidade do setor.

O número de associados também cresceu 

totalizando

crescimento de 

3,5%

Além disso, o Anuário apontou 

no número de empregados em MG 

no setor cooperativista ao longo do 

último ano.

Foram criadas 

totalizando

distribuídas em dez ramos de atividades. 

em

em termos de geração de empregos, com 

movimentação financeira que passou de

para
2016 2017
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A graduação tecnológica em Gestão 
de Cooperativas da Faculdade Unimed 
teoriza questões cooperativistas e 

organizacionais, enfocando-as na 

dupla dimensão: econômica e social. 

Além disso, fornece previsões e planos 

necessários para assegurar que todas as 

fases das operações sejam planejadas 

e equipadas adequadamente. Outro 

importante ponto trabalhado ao longo do 

curso, são as tratativas necessárias para 

atender as necessidades dos associados 

e da comunidade e assim garantir todas 

as potencialidades de longo prazo dos 

empreendimentos.

APRESENTAÇÃO

Reconhecimento do curso
Curso de educação superior autorizado pelo Ministério da Educação (MEC)
Portaria nº 909, de 18/08/2016, publicado no diário oficial da União.
obs: Eventualmente, aulas às sextas-feiras.

Duração  
do curso:

Turno:  
noturno

Aulas: 
segunda  
a quinta-feira

Local: 
Faculdade Unimed  
Av. Flávio dos Santos, 355 – Floresta. 
Belo Horizonte/MG.

Início:  
30/07/2019

2 anos e meio (5 semestres)

DO CURSO
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E CORPO DOCENTE

Administrador Hospitalar, pós-graduado em 

Pedagogia Empresarial e MBA em Gestão 

de Negócios; 27 anos de vivência na gestão 

de organizações de saúde, Consultoria e 

Treinamentos; Docente em diversos cursos 

de especialização em saúde; Consultor com 

atuação em: Diagnósticos, Gestão, Processo 

O Corpo Docente é 
formado por professores com 

ampla experiência acadêmica 

e vivência prática nas diversas 

vertentes do cooperativismo e 

composto por mais 
de 80% de mestres 
e doutores.

MARCELO 
AUGUSTO 
NASCIMENTO 

de Faturamento, Gestão de Contratos e 

Relacionamento com Operadoras e Corpo 

Clínico, Atendimento como Ferramenta 

de Fidelização de Clientes, Formação e 

Desenvolvimento de Líderes e Gestão de 

Equipes.
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Profissionais que atuam ou
gostariam de atuar no segmento
da gestão de cooperativas,
independentemente do segmento
cooperativista*.

*Pré-requisito: ensino médio completo.
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Disciplina DisciplinaCarga horária Carga horária

CURRICULAR
MATRIZ

1º PERÍODO 2º PERÍODO

Carga  
horária total:

Carga  
horária total:300 270

Cultura e Sociedade

Fundamentos da Administração

Fundamentos de Economia

Cooperativismo I - História e Doutrina Cooperativista 

Matemática para Negócios

Contabilidade Básica

Educação Cooperativista

Marketing e Comunicação nas Cooperativas

Metodologia e Técnica de Pesquisa

Relações de Poder e Comportamento
nas Organizações

60

60

60

60

60

60

60

60

30

60



Disciplina Carga horária

3º PERÍODO

Carga  
horária total: 300

Administração Financeira e 
Orçamentária

Contabilidade nas Sociedades 
Cooperativas

Direito Cooperativo

Ética, Cidadania e
Responsabilidade Social

Modelos de Gestão

60

60

60

60

60

Disciplina Carga horária

4º PERÍODO

Carga  
horária total: 360

Gestão da Qualidade

Gestão de Custos

Gestão de Pessoas

Gestão de Projetos

Tipologia Cooperativista

Tributação nas Cooperativas

60

60

60

60

60

60

Disciplina Carga horária

5º PERÍODO

Carga  
horária total: 490

Direito do Trabalho e Seguridade Social

Economia Regional

Gestão do Conhecimento

Governança Corporativa em 
Cooperativas

Planejamento Estratégico 
em Cooperativas

Tópicos Essenciais em Gestão de 
Cooperativas

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

60

60

60

60

60

60

130

FACULDADE UNIMEDVESTIBULAR 2/2019

CURRICULAR
MATRIZ
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HORÁRIA
CARGA

Carga horária total de  
disciplinas obrigatórias: 1.720 horas

2.073 horas

2.040 horas

120 horas

200 horas

Carga horária de atividades  
complementares: 

Carga horária total do curso 
com disciplina optativa: 

Carga horária total do curso 
sem disciplina optativa: 

Carga horária referente ao estágio 
curricular obrigatório: 



0800 70 21 301
MAIS INFORMAÇÕES

www.faculdadeunimed.edu.br/vestibular

FACULDADE UNIMEDVESTIBULAR 2/2019


