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INTRODUÇÃO AO COOPERATIVISMO
O Cooperativismo consolidou-se ao longo do século XX como sistema de organização da
produção efetivamente democrático, consequência natural do fato de os titulares do capital
serem, ao mesmo tempo, os titulares do trabalho e os beneficiários dos resultados.
Essa peculiaridade ganha contornos mais nítidos nos países mais novos, que se empenham na
conquista de melhores condições de vida para seus habitantes a maioria dos quais, não
podendo contar com poupança interna, se vê forçada a recorrer ao capital estrangeiro para o
custeio de seus investimentos em infra-estrutura, solução que cobra preços altos para sua
implementação, penalizando o segmento produtivo pela drenagem de recursos para saldar os
compromissos internacionais assumidos.
O cooperativismo baseia-se na solidariedade entre as pessoas, razão para que seja um
instrumento de promoção humana e não apenas o mecanismo para buscar resultados
econômicos – é claro que se espera que as cooperativas ofereçam resultados econômicos, até
por prestarem melhores serviços para seus filiados (...). (CITAR FONTE)

1. Dias Atuais
 Tópico 1
 Tópico 2
 Tópico 3

2. Educação Cooperativista
 Tópico 1
 Tópico 2
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1. Especificações de margens, tamanho e cores:
 Margem direita 2,5cm
 Margem esquerda: 2,5cm
 Margem superior: 2,5
 Margem Inferior: 2,5
 Título: Fonte Calibri (padrão Windows) tamanho 25, Negrito ,Centralizado, Todas as letras
maiúsculas
 Corpo do texto: tamanho 12
 Sub Título: Fonte Calibri (padrão Windows) tamanho 17 Negrito, a esquerda, Iniciais maiúsculas e
demais minúsculas
 Tópicos: Fonte Calibri (padrão Windows) tamanho 12 sem negrito
 Marcadores: Tipo triângulo - cor preto

2. Formatação
 Folha A4 - 21,0 x 29,7 cm
 Texto com espaçamento de 1,5 entre linhas
 Parágrafos justificados
 Palavras em outros idiomas deverão ser grifadas em itálico
exemplo: Coaching, Benchmarking
 Os títulos deverão ser numerados em algarismos arábicos (1 2,3...)
 No rodapé deverá ser inserido o nome do curso no canto esquerdo e a numeração deve
ficar no canto inferior direito da folha (conforme exemplo)
 O índice deve ser inserido na primeira página (conforme exemplo).

3. Identificação de Autoria
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A citação de autoria da apostila deverá ser inserida na última página, podendo ser inserido: mini
currículo, contatos e site.
Este espaço limita-se somente para citação do autor da apostila, sendo proibida a inserção de
logotipos e propaganda de pessoas jurídicas contratada.

4. Bibliografia
Sempre que houver a citação ou utilização de textos produzidos por outros autores, deverá ser
relatado no final da apostila, após a identificação de autoria. Deve ser identificado o nome do
livro e autor e/ou site pesquisado.
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