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considerando a relevancia do planejamento estrategico para o desenvolvimento oo
cooperativismo;

Considerando ainda a necessidade do constante aprimoramento tecnico-profissional para
a concretizageo dos objetivos planejados pelas Cooperativas do Estado do parand;

Tendo em vista a impodancia da quarificagao profissionar para o desenvorvimento
sustentado das cooperativas, bem como para a qualidade de vida no trabalho e em sociedade;

Em atengao ao objetivo finalistico do sEscoop/pR previsto no Artigo 1o, inciso I do seu
Regimento Interno,

o conselho Administrativo do sESCoop/pR, em conformidade com as atribuigoes que
lhe sao conferidas pelo seu Regimento Interno, no artigo 9", inciso XVl, RESoLVE normatizar o
incentivo ao desenvolvimento profissional de seu poblico alvo, atraves do presente programa de
capacitaqao profissional, fomentando a continua evolugao e o alcance dos objetivos estrategicos
das Cooperativas do Estado do parana:

DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVTMENTO PROFISSIONAL COOPERATIVO

Art. 1o. O Programa de Apoio ao Desenvolvlmento Profissional Cooperativo tem como objetivo
incentivar a constante qualificagao tecnico-profissional de cooperados, colaboradores e dirigentes
de cooperativas do Estado do parane ou do sistema ocepar, atraves de cursos de pos-
Graduagao Stricto Sensu.

Art.20. Pa.a fins desta ResoluQao, considera-se:
l- Interessado: colaborador, cooperado ou dirigente do Sistema Ocepar ou de Coooerativa

regularmente constituida perante o Sistema ocepar que pretende receber o beneficio de que
trata esta Resolugao;

ll- Beneficiirio: colaborador, cooperado ou dirigente do Sistema Ocepar ou de Cooperativa
regularmente constituida perante o sistema ocepar que efetivamente recebe o beneficio de
que trata esta ResoluQao;

Concedente: O SESCOOP/PR e, eventualmente, outra entidade que dele seja parceira;
Bolsa de Formagao: Incentivo decorrente de convenio celebrado entre o sEscoop/pR e
instituiQoes de ensino que atendam ao disposto no artigo so, inciso lll, sendo destinado aos
beneficiarios que participarem de programas de p6s-Graduagao stricto Sensu - mestrado,
doutorado e p6s-doutorado - de interesse do SESCOOp/pR;
comissao Avaliadora: comissao constituida por 03 (tres) colaboradores vinculados ao I
sistema ocEPAR, com tituragao de mestrado, doutorado ou pos-doutorado, oesignados p{2
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meio de Portaria editada pelo Presidente do sEScooP/PR , ad referendum do conselho

Administrativo.

PUBLICO BENEFICIARIO

Art. 30. Nos termos do artigo 80 da N4P 216840, do artigo 2o do Decreto 3.017/99 e do se-

Regimento Interno, poderao participar do presente programa, na condigao de

interessados/beneficierios, os colaboradores, cooperados ou dirigentes das Cooperativas

legalmente constituidas e em situagao de regularidade junto a OCEPAR e ao SESCOOP/PR.

DA INSCRIQAO NO PROGRAMA

Art.40. O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Profissional Cooperatlvo compreendere a

concessao de bolsa de formagao pelo SESCOOPiPR, desde que atendidos os requisitos listados

nesta Resolugao.

Art.5o. Para a inscrigao no presente Programa, devera o interessado encaminhar solicitageo

acompanhada dos seguintes documentos:

l- Pr6-projeto de pesquisa, acompanhado de justificativa sobre a vinculaglo e importancia do

curso requerido para o desenvolvimento profissional do interessado e para o sistema

cooperativista,

ll- Comprovante de inscriQao no curso para o qual objetiva o apoio deste programa;

lll- Nome e enderego completo da instituigao de ensino executora, custos, conteudo programetico e

cronograma do curso, acompanhado dos documentos que atestem a sua regularidade e a
regularidade da instituigao que o promove, todos devidamente reconhecidos e autorizados

pelos competentes 6rgaos p0blicos reguladores;

lV- Hist6rico escolar de graduagao e especializageo, devidamente reconhecidos pelos competentes

0rgaos p0blicos e reguladores;

V- Comprovante de vinculo societ6rio ou empregaticio com Cooperativa filiada ao Sistema

OCEPAR:

Vl- Carta de indicagao assinada pelo Presidente da Cooperativa, recomendando a inscrigeo no

programa;

Vll- Termo de compromisso com o SESCOOP/PR devidamente assinado;

Vlll - C6pia do RG e CPF.

Art,6". O pedido de inscrigSo sera encaminhado a ComissSo Avaliadora para an6lise no prazo de

ate 45 (quarenta e cinco dias).

Paragrafo fnico: Compete a Comissao, alem da apreciageo geral da solicitageo, a verificagao da

consonancia entre o pre-projeto apresentado e os interesses do cooperativismo, considerando a

importancia do curso para o desenvolvimento do sistema cooperativista' al6m da regularidade

formal e material dos documentos exigidos no artigo anterior.

Art. 70. Ap6s anelise dos documentos encaminhados, a comisseo Avaliadora designarS

entrevista com o interessado, cujo objeto ser6 a avaliageo do dominio do candidato sobre o projeto

de pesquisa apresentado, suas repercuss6es em relagao ao Cooperativismo, al6m de

conhecimentos especificos sobrt a area de concentrageo do estudo, habilidades de argumentaQao

e comunicagao do interessado. A)tlt



Paragrafo rinico: A comissao podera convidar, para compor a banca de entrevista, profissionais

da area de concentragao contemplada pelo projeto inscrito.

Art.80. Ap6s a entrevista, a comissao Avaliadora emitira parecer recomendando a aprovacao ou
nao da concessao do pedido de inscrigao.
Paragralo primeiro: caso o parecer seja pela aprovagao da solicitagao, a comissao remetera
suas conclus6es a Diretoria Executiva (Presidente e Superintendente) para deliberagao.
Paregrafo segundo: Em caso de recomendagao pelo indeferimento da lnscrigao, a solicitagao
sera arouivada.

Art.9". Na hip6tese de aprovagao, o sESCoop/pR informard o interessado, concedendo{ne
ptazo pa? encaminhamento da solicitagao de bolsa de formagao.

DA BOLSA DE FORMAqAO

Art. 10'. A solicitagao de bolsa sera encaminhada a comisseo Avaliadora, acompanhada oa
aprovaQao, pela instituigao de ensino, da inscrigeo do interessado no curso objeto do pedido de
aooio.

Art. 11". A comisseo, ao receber o pedido de bolsa de formagao, encaminhara o processo ao
setor Administrativo-Financeiro a fim de verificar a disponibilidade orgamentaria para apoio.

Art. 120. Havendo disponibilidade orgamentaria, a comissao Avaliadora encaminhara o processo
para apreciageo pelo Comite de Anelise de projetos.

Paragrafo fnico: o somatorio das bolsas apoiadas pelo presente programa observara o limite de
ate 5% (cinco por cento) do orgamento anual do SESCOOP/PR.

Art. 130. sendo analisado e deliberado pelo comite de Analise de projetos e, em caso de parecer
unanime pela aprovageo, o pedido de bolsa de formagao sera encaminhado para o
Superintendente e para o Presidente do SESCOOp/pR para deliberagao.

Art. 140. o valor percentual maximo para concessao da bolsa de estudo, nos eventos de longa
durageo sera de atd 65% (sessenta e cinco por cento) do valor do curso, observada a limitageo
orgament6ria para apoio a cursos de graduageo s|r/cf{.r sensu disposta no Art. 12o, paregtafo
unrco.

Paragrafo primeiro: As despesas pessoais tais como passagens, hospedagem e diarias, seo de
responsabilidade do beneficiario.
Par6grafo segundor As bolsas de formagao de que trata o "caput' dependereo de convenio ou
parceria celebrada entre o SESCOOP/PR e as entidades de ensino.

Art. 150. A manutengao da bolsa de formagao fica condicionada a(o):
l- Encaminhamento ao SESCOOP/PR, atraves do sistema GDH, apos o termino do semestre. de
relat6rio semestral do beneficiario identificando o rendimento acadgmico e relato sobre os
resultados alcangados, destacando a aplicqqeo em suas atividades profissionais ou societerias e
no ambito da Cooperativa a que se vincula' ht\\N



ll- Encaminhamento ao SESCOOP/PR, atraves do sistema GDH, dos comprovantes de licenga

medica ou afastamento, quando a freqUgncia do beneficiario no curso, durante o semestre, for

abaixo da media fixada pelo estabelecimento de ensino;

lll- Manutengao do vinculo empregaticio ou societerio com a Cooperativa vinculada ao sistema

OCEPAR;

lV- Regularidade das contribuigdes devidas ao SESCOOP/PR pela Cooperativa a que o
beneficierio se vincu la.

V- l\4anutengao da proposta apresentada no projeto de pesquisa.

Parigrafo Unico: A perda superveniente de qualquer dos requisitos previstos no artigo 50 desta

Resolugao importard na rescisao da bolsa de formageo, mediante notificageo do beneficiario.

Art. 16". Em caso de alteragao do projeto de pesquisa, o benefici6rio devera prontamente

comunicar o SESCOOP/PR, afim de que este avalie a pertinencia dos objetivos contemplados no

novo projeto e a convenigncia e oportunadade na manutengao da bolsa de formagio.

Par6grafo Unico: Caber6 ao Presidente do SESCOOP/PR, respaldado em parecer emitido pela

Comisseo Avaliadora, a deliberagao sobre a manutengao do apoio ou sua rescisao, observando a

congruCncia entre o projeto e os interesses do cooperativismo, os quais motivaram a concessao

do benef(cio.

RESPONSABILIDADES DO BENEFICIARIO

Art. 17o. Enviar ao SESCOOP/PR, por meio do sistema GDH, c6pia do certificado de conclusao

ou documento que o substitua, quando do termino do curso apoiado pelo SESCOOP/PR.

Art. 'l8'. O beneficierio assume o compromisso de repassar os conhecimentos adquiridos nos

cursos apoiados pelo presente programa as Cooperativas, aos seus empregados e cooperados,

aos empregados do Sistema OCEPAR e demais interessados, quando formalmente solicitado.

Art. 19". A nao conclusao do curso apoiado pelo presente programa por abandono ou em caso de

rescisao injustificada a pedido do beneficierio confere ao SESCOOP/PR direito ao reembolso

integral dos montantes apoiados a titulo de bolsa de formagao, conforme contrato a ser

formalizado entre SESCOOP/PR e beneficiario.

Paregrafo Primeiro: O disposto neste artigo nao se aplica aos pedidos de rescisao contratual
justificadas por motivos de caso fortuito, forga maior ou outras situagoes imprevisiveis que

independam da vontade do beneficierio.

ParSgrafo Segundo: No caso trancamento de matricula, o beneficiario ficara temporariamente

imoedido de solicitar novo curso. observado o estabelecido no caout deste artioo.

DISPOSIC6ES FINAIS

Art.20". Os formularios a serem utilizados para a requisigao de inscrigSo no programa e

solicitagao da bolsa de estudo sereo instituidos por portaria do Presidente do SESCOOP/PR.

Art. 21". Para fins do disposto nesta ResolugSo, a destinagao, para o presente programa, de

recursos financeiros porventura disponiveis e previstos em orgamento anual condiciona-se a

oportunidade e e conveniencia da con€dente, inexistindo direito adquirido quando a vinculagSo

orgamenteria para o presente programa.fi
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A''t.22o. A aprovagao do interessado em quaisquer das fases mencionadas nesta Resolugeo nao
gera direito adquirido a percepgao da bolsa de formagao, assegurando-se ao SESCOOP/PR, a
qualquer tempo, rescindir o apoio concedido conforme convenigncia e oportunidade da enudade,
mediante decisSo, devidamente justificada, do Conselho Administrativo.

Art. 23o, Compete a Cooperativa filiada ao Sistema OCEPAR comunicar imediatamente o
SESCOOP/PR sobre a superveniente rescisao de vinculo empregaticio ou societerio de
beneficiario que tenha sido indicado por si.

Art,24o, As dovidas e os casos omissos que surgirem na aplicagao desta norma sereo dirimidos,
em conjunto, pela superintendencia e Presidencia do sESCoop/pR, referendada pelo conselho
Administrativo.

Esta Resolugao entra em vigor em 01 de janeiro de 2017 .

Curitiba/PR, 08 de dezembro de 2016.
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