
                           

                                             

 
RESOLUÇÃO SESCOOP/RS Nº 162, de 26 de outubro de 2021. 

 
 

Normatiza e estabelece diretrizes referentes às Bolsas de 
Estudos para o Curso Superior de Tecnologia Em Gestão de 
Cooperativas, da Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo, 
em especial, para o público compreendido por jovens na faixa 
etária até 24 (vinte e quatro) anos de idade. 

 
 
Considerando-se que o art. 8° da Medida Provisória n.2.168-40 de 24 de agosto de 2001 
determina como objetivo do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo “organizar, 
administrar e executar em todo o território nacional o ensino de formação profissional, 
desenvolvimento e promoção social do trabalhador em cooperativa e dos cooperados”; 
 
Considerando-se que os regimentos do SESCOOP Nacional e do SESCOOP/RS estabelecem o 
ensino de formação profissional como objetivo precípuo da entidade; 
 
Considerando-se que o SESCOOP/RS é a entidade mantenedora da Faculdade de Tecnologia do 
Cooperativismo – ESCOOP;  
 
O Conselho Administrativo do SESCOOP/RS – Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul, no uso das competências que lhe confere o 
Regimento Interno, resolve aprovar a presente Resolução nos seguintes termos: 
 
Art. 1º - É instituída a concessão de Bolsa de Estudos para o Curso de Ensino Superior de 
Tecnologia em Gestão de Cooperativas, desenvolvido pela Faculdade de Tecnologia do 
Cooperativismo – ESCOOP, visando aprimorar a formação dos beneficiados, para melhor 
desempenho das atividades desenvolvidas. 
 
Art. 2º - As Bolsas de Estudos terão como beneficiados os alunos na faixa etária até os 24 (vinte 
e quatro) anos de idade, que cumpram os requisitos estabelecidos pelo Programa Jovem 
Aprendiz, estabelecido na Lei 10.097/2000.  
 
Art. 3º - Os candidatos a Bolsa de Estudos deverão apresentar no ato da matrícula documento 
original ou cópia autenticada que comprove sua faixa, até os 24 (vinte e quatro) anos de idade. 
 
Art. 4º - Os candidatos à Bolsa de Estudos do SESCOOP/RS deverão dirigir-se diretamente à 
Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo – ESCOOP, em posse dos documentos descritos no 
artigo supra. 
 
Art. 5º - O valor da Bolsa de Estudos será integral, isto é, 100% (cem por cento) do valor do 
curso será custeado pelo SESCOOP/RS. 
 
Art. 6º - A partir da concessão da bolsa de estudos, será firmado contrato entre o SESCOOP/RS 
e o bolsista. 
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Art. 7º- A renovação da Bolsa de Estudos está diretamente vinculada à permanência dos 
requisitos de sua concessão, bem como à apresentação dos documentos descritos no art. 3º. 
 
Art. 8° - Em caso de reprovação em alguma disciplina do curso objeto desse Regulamento, a 
Bolsa de Estudos, na renovação, não contemplará o pagamento da disciplina a ser repetida, que 
deverá ser custeada integralmente pelo bolsista. 
 
Art. 9º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Administrativo do SESCOOP/RS. 
 
Art. 10° - Esta resolução entra em vigor nesta data. 
 
 
 

Porto Alegre/RS, 26 de outubro de 2021. 
 
 
 

 
Vergílio Frederico Perius   Márcio Port 

Presidente   Conselheiro 
 
       

    Darci Pedro Hartmann        José Milton Cunha Mirenda           José Zordan 
        Conselheiro          Conselheiro           Conselheiro 
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Assinaturas (5)

Vergilio Frederico Perius (Presidente do Conselho Administrativo)
Assinou em 08/11/2021 às 12:50:44 (GMT -3:00)

José Zordan (Conselheiro Titular)
Assinou em 05/11/2021 às 14:14:02 (GMT -3:00)

José Milton Cunha Mirenda (Conselheiro Titular)
Assinou em 04/11/2021 às 16:42:47 (GMT -3:00)

Darci Pedro Hartmann (Conselheiro Titular)
Assinou em 08/11/2021 às 09:27:45 (GMT -3:00)

Márcio Port (Conselheiro Titular)
Assinou em 04/11/2021 às 21:33:43 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

04/11/2021 às 15:30:10 
(GMT -3:00)

Alziro Junior solicitou as assinaturas.
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Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

Data e hora Evento

04/11/2021 às 16:42:47 
(GMT -3:00)

José Milton Cunha Mirenda (CPF 301.669.180-91; E-mail 
jmhj@terra.com.br; IP 179.152.25.11), assinou. Autenticidade deste 
documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br. 
Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

04/11/2021 às 21:33:43 
(GMT -3:00)

Márcio Port (CPF 596.079.470-53; E-mail marcio_port@sicredi.com.br; IP 
54.233.186.156), assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

05/11/2021 às 14:14:02 
(GMT -3:00)

José Zordan (CPF 221.805.590-20; E-mail josezordan@fecoergs.com.br; 
IP 201.86.223.10), assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

08/11/2021 às 09:27:45 
(GMT -3:00)

Darci Pedro Hartmann (CPF 217.048.640-20; E-mail darci@ccgl.com.br; 
IP 187.5.248.170), assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

08/11/2021 às 12:50:44 
(GMT -3:00)

Vergilio Frederico Perius (CPF 009.116.740-04; E-mail vergilio-
perius@sescooprs.coop.br; IP 138.36.106.186), assinou. Autenticidade 
deste documento poderá ser verificada em https://
verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme 
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

08/11/2021 às 12:50:44 
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.
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