
INSTITUI O PROGRAMA OCEPAR DE

cE RTt F tC A g A O DE COIVSELH€/ROS

RESOLUgAO

No 47

SESCOOP/PR

08112t20't6.

...1..,'l

g,rEs'€ €t'&!|!:r*,fp!Ft
seryi{. No.lonol d. ADrehdiroo.m

do Coop.rorivisho

Considerando as especificidades societ6rlas, normativas e econOmicas inerentes as atividades das

Sociedades Cooperativas;

considerando a necessidade de continua potencializagao e apnmoramento oos processos de
planelamento estratdgico aplicaveis a realidade cooperativista;

considerando a importancia de promover boas praticas de governanga nas Cooperativas, bem como
fomentar o aprimoramento da capacitagao de conselheiros e associados atraves do fortalecimento

das nog0es sobre suas atribuig6es e responsabilidades;

considerando ainda a crescente demanda mercadol6gica e dos orgaos de regulamentagao, e o
necess6rio incentivo a atualizagao, ao aprimoramento e a expansao dos conhecimentos tecnicos e
profissionais, indispensaveis a qualidade e ao pleno atendimento as competcncias e
responsabilldades conferidas aos conselheiros das Cooperativas,

o conselho Administratiyo do sEscoop parani, em conformiclade com as atribuig6es que lhe
seo conferidas pelo Regimento Interno, no artigo 30, inciso lll, alinea,,a", combinado com o
artigo 80, inciso xvl, REsoLvE instituir e regulamentar o presente programa ocepar de
Certificagao de Conselheiros, nos seguintea termos:
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CAP|TULO I

DO PROGRAMA DE CERTIFICACAO

Ari. 1o. O Programa Ocepar de CertificagSo de Conselheiros consiste em um sistema de capacataqao

e reconhecimento das boas praticas de Governanqa Cooperativa, com vistas a estimular o

aprimoramento das competCncias dos membros do Conselho Administrativo ou do Conselho Fiscal,

ou ainda potenciais candidatos a estes cargos em sociedades cooperativas, a fim de que possam

desenvolver suas atribuig6es de maneira segura e eficiente.

Art.20, A OCEPAR, entidade de representagao das Cooperativas do Estado do Parane, sere o 6rgao

certificador do presente programa.

Art. 3'. A certificagao de Conselheiros das Cooperativas habilitara os candidatos para as atribuigoes

de Conselheiro Administrativo e Conselheiro Fiscal.

CAPiTULO II

DOS PROCESSOS DE CERT|F|CA9AO

Art.40. O Programa Ocepar de Certificagao de Conselheiros dar-se-a pelos seguintes processos:

l- Programa de Formagao de Conselheiros;

ll - Certificagao por Exame;

lll - Certificagao por Experiencia.

Titulo I

PROGRAMA DE FORMACAO DE CONSELHEIROS

Art.5'. O Programa de Formagao de Conselheiros ser6 desenvolvido pelo SESCOOP/PR e se

destina aos conselheiros de administrageo, conselheiros fiscais ou ainda potenciais candidatos a

estes cargos, observados os seguintes p16-requisitos:

a) Formagao educacional minima necess6ria;

b) Ser associado ou empregado de Cooperativa Filiada;

c) Conhecer e estar de acordo com as condigoes exigidas nesta resolugao.

Art.60. O programa realizar-se-6 na modalidade de ensino presencial e/ou a distancia, sob a

coordenagao pedagogica do SESCOOP/PR, em parceria com instituigoes de ensino cadastradas no

SESCOOP/PR. sistema GDH.

Art.7". As inscrigoes, o cronograma, a localidade e demais procedimentos relativos ao programa de

formagao serao definidos pelo SESCOOP/PR, observando os seguintes parametros:

| - Preencher cadastro disponibihzado no sistema webl:

1O cadastro contera solicitacOes
\

sobre formacao educacional. \-t\.
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ll - Anexar no sistema web os seguintes documentos:

a) Documento de ldentidade e CPF:

b) Hist6rico escolar ou certificado que ateste formagao escolar, conforme o caso;

c) Formagao e experiencia profissional; publicag6es; outras informagoes que o candidato entender
necessariaS;

d) Duas referencias de atuagao vinculadas ao cooperativismo.

Art.8". A estrutura do programa de formagao compreende carga horaria minima de 120 horas aula,
com m6dulos distribuidos entre os seguintes eixos estruturantesj

| - Cooperativismo:

ll- Lideranga;

lll- Estrategia.

Art.90. o participante do programa sujeitar-se-a ao controle de presenga, exigindo-se frequencia
minima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horeria e aproveitamento minimo exigido em
cada disciplina. A observancia deste limite e condigao indispensevel para habititagao a avaliagao finat.

Art. 10. Ap6s a concluseo de todos os modulos, o participante sera submetido a avaliageo finat que
contempla todos os conteUdos ministrados durante o programa, conforme ed jtal.

ParSgrafo onico: serio considerados aprovados os candidatos que arcangarem nota iguar ou
superior a 7,0 (sete).

Art. 11. A aprovagao do programa de formagao confere ao participante a certificaceo de consethearo
cooperativo (administra96o e fiscal).

Par6grafo onico: Aos candidatos que porventura nao sejam aprovados no presente programa sera
assegurada a emissao de declarageo de participageo.

Titulo ll

DA CERTtFtCAqAo PoR EXAME

Art. 12. Faculta-se aos indicados no artigo 5o a obtengeo da certificagao de conselheiros medrante
realizageo do exame previsto no artigo 10, dispensada a participagao no programa de formagao.
Paregrafo Primeiro: os interessados deverao rearizar inscrigao acompanhada de documentagao
exigida pelo artigo 7oi

Paragrafo segundo: As inscrigoes desacompanhadas da documentagao acima indicada serao
indeferidas, nao cabendo recurso,

Par6grafo Terceiro: Aos interessados sera oportunizada uma Unica inscriQao para a certjficagao por
I

exame. f1
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Art, 13. Serao certificados os candidatos que alcangarem nota igual ou superior a 7,0 (sete).

Parigrafo 0nico: Caso o candidato nao alcance a pontuagao minima, poder6 obter a certificagao

mediante participagao no programa de formagao previsto no artigo 5o e seguintes.

Art. 14. O SESCOOP/PR, a seu criterio, podere oferecer curso de atualizagao cooperativa, admitindo-

se a participageo dos candidatos a certificagao por exame.

Titulo lll

CERTIFICAGAO POR EXPERTCNCIA

Art. 15. A presente certificaqSo podera ser concedida ao candidato pelo reconhecimento de seu

not6rio saber cooperativista, a ser atestado mediante requisigeo formal do interessado, encaminhada

a comissao avaliadora, formada por 05 (cinco) membros nomeados pelo Presidente do

SESCOOP/PR.

Paregrafo inico: A requisigAo sera acompanhada da seguinte documentaqao:

a) Comprobat6ria de experigncia profissional de pelo menos 16 (dezesseis) anos como membro de

Conselheiro Administrativo ou do Conselho Fiscal, em mandatos consecutivos ou alternados,

b) O periodo de 16 (dezesseis) anos podere ser reduzido para 12 (doze) anos, se houver

concomitante experiencia comprovada de 08 (oito) anos de atuagao em 6rgaos de controle ou gestao,

em cargos de gerencia ou direqao de cooperativas ou sociedades empresarias;

c) Documentagao complementar solicitada a criterio da comissao avaliadora.

Art. 16. A comissao avaliadora tera o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para analisar a solicitagao e

a documentaqao encaminhada.

Art. 17. Apos a analise, a comissao avaliadora convidare o candidato para entrevista pessoal. que

atendera aos segu intes criterios.

a) Exame e esclarecimentos acerca do curriculo do candidato,

b) Questionamentos gerais sobre cooperativismo; governanQa e lideranqa.

Art. 18. lmediatamente ap6s a entrevista, a comissao avaliadora reunir-se-e para julgar o pedido de

certificagao, sendo esta concedida pela votagao, por maioria simples.

Art. 19. Da deciseo que indeferir o pedido de certificagao por experiencia caber5 recurso no prazo de

15 dias Uteis, contados da notificagao do resultado.

Paragrafo onico: As razoes de recurso, contando com detalhada exposigao de motivos, serao

encaminhadas e Diretoria Executiva do SESCOOP/P\R (Presidente e Superintendente) para

julgamento na 1" reuniao subsequente a decisao recorrida.\
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CAPITULO III

DA VIGENCIA DA CERTIFICACAO

Art. 20. A certificageo conferida por qualquer dos processos indicados no artigo 20 desta resolugao

sera viilida pelo prazo de:

l- 04 (quatro) anos para os participantes habilitados que, apos a certificagao, nao tenham
desempenhado fungoes de gesteo ou assumido cargo em Conselho Administrativo ou Fiscat oe
Cooperativas, ou o tenham a titulo provisorio, assim entendido o exercido por periodo inferior a O1

(um) ano;

ll - 08 (oito) anos para os participantes habilitados que, ap6s a certificageo, tenham desempennaoo
fungoes de gestao ou assumido cargo em Conselhos Administrativo ou Fiscal de Cooperativas por
periodo igual ou superior a 01 (um) ano.

Art' 21. A renovageo da certifica9ao dar-se-a pelo ac[mulo de creditos, mediante participagao no
programa de educagao profissional continuada.

Art.22. As certificagoes nao renovadas perderao eficacia enquanto requisrto para candidatura aos
cargos de Conselho de Administrageo ou Fiscal da Cooperativa.

Par6grafo onico: Passados 05 (cinco) anos sem sua renovagao, a certificagao perdere sua eficacia
para todos os fins, podendo ser recuperada mediante participagao do candidato no curso de
atualizagao previsto pelo artigo 14.

CAPITULO IV

DO PROGRAMA DE EDUCAEAO PROFISSIONAL CONTINUADA

Art. 23' Educagao Profissional Continuada e a atividade format e reconhecida pelo SISTEMA
ocEPAR, que visa manter, atuarizar e expandir os conhecimentos t6cnjcos e profissionais,
indispensaveis a qualidade e ao pleno atendimento as normas que regem o exercicio das atividades
dos membros dos Conselhos de AdministraQao e Fiscal das Cooperativas.

Att. 24. Pa.a a renovagao da certificagao, observados os
participantes devem alcangar 100(cem) creditos de Educagao
Tabelas de Pontuageo constantes no Anexo I desta Resoluc6o.

prazos indicados no Art. 20, os

Profissional Continuada, conforme

Art. 25. No cumprimento da pontuageo da Educagio profissionar continuada, o participante
certificado deve observar a diversificagao e a adequagao das atividades de gestao e fiscalizagao, ao
seu nivel de experiencia profissional, ou potencial experiefcia para aqueles que nao estejam atuando
como membros do Conselho de Administragao ou Fiscal. ,fi
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Art.26. A pontuaEeo sere concedida a partir do langamento das atividades no sistema, ap6s a

homologagao pela comissao avaliadora.

Art. 27. Os participantes certificados sao responseveis pelo lanqamento das informaq6es relativas as

atividades para as quais busquem pontuaqao no sistema web do Programa Ocepar de Certificageo de

Conselheiros.

Art. 28. Apos o registro das atividades no sistema web, com o intuito de comprovar a realizagao das

atividades, o participante certificado devera encaminhar relat6rio de atividades, nos moldes ditados

pelo anexo ll desta Resolugao, ao SESCOOP/PR ate 31 de janeiro do ano subsequente ao ano base,

acompanhado de declaragao ou certificado emitido pela entidade realizadora, constando a carga

horaria, periodo de realizagao e o conteUdo program6tico.

Paragrafo Primeiro: As atividades de educageo profissional continuada realizadas no exterior devem

ser comprovadas por meio de declaragao ou certificado emitido pela entidade realizadora, traduzido

para o idioma portugugs, constando a carga horaria, periodo de rcalizageo e o conte0do

program6tico.

Pa169rafo Segundo: Os documentos comprobat6rios das atividades realizadas devem ser mantidos

pelos participantes certificados pelo prazo de 02 (dois) anos contados da data da valida9ao da

respectiva pontuagao no sistema web.

Paragrafo Terceiro: As atividades de formagao realizadas pelo SESCOOP/PR estao dispensadas do

langamento no sistema web.

Art, 29. pa? fins de renovageo da certificagao, as atividades pretico-profissionais sereo pontuadas

conforme tabela em anexo.

Art.30. Os langamentos realizados no sistema web serao submetidos a analise pela Comissao

Avaliadora, a quem sereo dirigidos os relat6rios e documentos mencionados no Art. 28.

Par6grafo Primeiro: A comissao avaliadora sere formada por 05 (cinco) membros nomeados pelo

Presidente do SESCOOP/PR.

paregrafo Segundo: Compete a Comisseo homologar ou indeferir os processos encaminhados pelos

participantes habilitados, no ptazo de ate 90 (noventa) dias contados da data do protocolo no

SISTEMA OCEPAR,

Art. 31. At6 30 de abril de cada ano, a Comissao Avaliadora devera noticiar aos participantes

habilitados a disponibilizagao, na internet, da certideo de cumprimento da pontua9ao estabelecida na

presente Resolugeo e a consequente prorrogagao da vigencia da certificagao, conforme o caso 
h\
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Art' 32. Integram o Programa de Educaggo Profissional Continuada os seguintes eventos e
atividades:

| - Aquisigao de conhecimentos nas modalldades presenciais, a distancia e mistas por meio de:

(a) cursos credenciados;

(b) eventos credenciados: seminerios, conferencias, paineis, simp6sios, palestras,

congressos, convenq6es, f6runs, debates, reuni6es tecnicas, encontros e outros eventos

de mesma natureza, nacionais e internacionais;

(c) cursos de pos-graduagao:

(i) sfrcto sersu;

(ii) /ato sensut e

(d) cursos de extensao que tenham relagao com o programa de Educagao profissional

Continuada.

ll - Produgao intelectual de forma impre$a ou eletronica relacionada ao programa de Educagao
Profissional Continuada, por meio de:

(a) publicag6o de artigog em revistas nacionais e internacionais;

(b) estudos e trabarhos de pesquisa apresentados em congressos nacionais ou
internacionais; e

(c) autoria, co-autoria e/ou tradugao de livros publicados.

lll - Pratica profissional

Art.33. Os crgditos adquiridos perdereo sua validade para fins de renovageo da certificagao caso nao
sejam utilizados no perlodo estabelecido no art. 20.

CAPiTULO V

orsPostcoEs GERATS

Art. 34. As Cooperativas filiadas poderao incentivar a certificagao de seus diretores, conselheiros e
potenciais candidatos a estes cargos, recomendando-se que as candidaturas a cargos para o
Conselho de Administragao e Fiscal da Cooperativa sejam condicionadas a comprovagao da presente
certificagao pelos candidatos.

Art. 35. Aos candidatos ja aprovados em curso para conselheiro Fiscal e/ou no programa oe
certificagao de conselheiros cooperativos 6 assegurada a presente certificagao, a ser emitida
mediante solicitagao formal diriglda a Comissao Avaliadora.

Art. 36. Os anexos (Tabela de Pontua9ao e Relatorio de Atividades) poderao sofrer a1eragoes,
mediante edlgao de Portaria editida pelo presidente do sEscoop/pR, ad referendum do conselho
Administrativo do SESCOOP/pR. tr)
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Art. 37. Os casos omissos devem ser submetidos a apreciagao da Comissao Avaliadora e, em Ultima

instancia a Diretoria da Oceoar.

Esta resolugao entre em vigor em 01 de janeiro de 2017.

Curitiba, 08 de dezembro de 20 16.



ANEXO I

PROGRAMA DE EDUCAqAO PROFISSIONAL CONTINUADA

TABELAS DE PONTUA9AO

Atribuigio de pontos

Cursos de longa
durageo

Cursos relacionados as
areas de cooperativismo,
governanga, lideranga,
planejamento
estrategico,
contabilidade,
administragao,
engenharia, direito,
realizado por institu jgeo

de ensino credenciada
pelo MEC.

Minimo de 200
horas-aula disciplina/m6dulo

concluidos.

Curso de m6dia
duragao

101 a 199 horas-
aula

4 pontos por
disciplina/ m6dulo
concluldo

Ate 100 horas-aula

Eventos de
conteudo de
natureza tecnica e
profissional

Conferencias,
seminarios, foruns,
debates, encontros,
reuni6es,
paineis, congressos,
convengoes, simp6sios e
outros eventos nacionais
e internacionais,

Limitado a 10 pontos
por evenlo

'l-
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Tabela ll - Produgao Intelectual

A atribuigao total de pontos da produgao intelectual e limitada a 20 pontos por ano.

em jornais e em
revistas nacionais e
internacionais, de
forma impressa e
eletrOnica.

Materias relacionadas ao
cooperativismo, governanga, lideranga
e planejamento estrategico. Ate 2 pontos por materia.

ou jornal de circulagao nacional e
internacional.

Estudos ou trabalhos
de Desquisa tecnica

Apresentagao em congressos
internacionais relacionados a
cooperativismo, governanga, lideranga,
planejamento estrategico.

Ate 6 pontos por estudo ou
trabalho.

Apresentagao em congresso ou
conveng6es nacionais relacionados a
cooperativismo, governanga, lideranga,
planejamento estrategico At6 10 pontos por estudo ou

trabalho.

Autoria de livros publicados relacionados
a cooperativismo, governanga,
lideranga, planejamento estrategico. Ate 20 pontos por obra.

Co-autoria de livros Co-autoria de livros publicados
relacionados a cooperativismo,
governanga, lideranga, planejamento
estrategico.

Ate 8 pontos por obra.

Tradugao de livros Tradugeo e adaptageo de livros
publicados no exterior, relacionados a
cooperativismo, governanga, lideranga,
planejamento estrat6gico.

Ate 8 pontos por obra.

Ate 5 Dontos oor evento

Ate 4 pontos por artigo.
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Tabela lll - Atividade Pratici

A atribuigao total de pontos de atividade pretica e limitada a 25 pontos por ano.

Orgio Atribuigao de Pontos/ por ano de atividade

Conselho de Administragao 25 pontos por ano

Conselho Fiscal 25 pontos por ano

Cargos de Gestao 15 pontos por ano.

Suplente do Conselho Fiscal ou Vogal do
Conselho de Administragao

15 pontos por ano.

Nos casos de exercicio parcial de mandato, a pontuagao sera considerada proporcionalmente ao
n0mero de meses de exerclcio da atividade ou suplgncia, sendo que nos casos de fracionamento, os
cr6ditos serao "arredondados" para maior ou menor, de acordo com a aproximacao.
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ANEXO II

PROGRAMA DE EDUCACAO PROFISSIONAL CONTINUADA

RELAT6RIO DAS ATIVIDADES
PERIO DO : 1'/1 /............... a 31 /1 2/,

II. PRODU INTELECTUAL (LIVROS, ARTIGOS E PESQUISAS)
Atividade que necessita de apreciagao para atribuigao de pontuagao.

CURSO/EVENTO

TiTULO

TOTAL DE PONTOS:

CREOITOS DE PONTOS

de Vinculo
( )Associado ( )Conselheiro ( ) Colaborador

de.......,................ de 20XX
Assinatura

RELATORIO DE ATIVIDADES

r. AoursrgAo DE coNHEcrMENTos

CREDITOS DE PONTOS

DECLARO SOB RESPONSABILIDADE OUE SAO VERDADEIRAS AS INFORMASOES CONTIDAS NESTE

DOCUMENTO.


