
.  
RESOLUÇÃO SESCOOP/RS Nº 31, de 29 de novembro de 2011. 

 

 

Normatiza a concessão de Bolsas de Estudo para 
Cursos de Ensino Superior executados pela 
Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo - 

ESCOOP. 

 

 

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. 1 º - As Bolsas de Estudos para Cursos de Ensino Superior executados 

pela Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo – ESCOOP terá como beneficiários 

associados e empregados de sociedades cooperativas sediadas no Estado do Rio 

Grande do Sul, que cumpram com os requisitos estabelecidos no art. 2o desta 

Resolução.  
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Art. 1º - As bolsas de estudo para cursos de ensino superior executados pela 

Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo – ESCOOP, terão como beneficiários 

associados e empregados de sociedades cooperativas sediadas no Rio Grande do 

Sul, que cumpram os requisitos estabelecidos no artigo 2º desta Resolução, bem 

como os empregados do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do 

Estado do Rio Grande do Sul – SESCOOP/RS. (Redação dada pela Resolução 

124/2019) 

 

Art. 2º - Poderão candidatar-se a Bolsas de Estudo, associados e empregados 

das cooperativas que deverão apresentar, no ato da matrícula:  

 

I – Regularidade da cooperativa a que estiverem vinculados, junto ao Sindicato 

e Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul – OCERGS; 

I - Regularidade da cooperativa a que estiverem vinculados, junto ao Sindicato e 

Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul - OCERGS, a qual 

deverá ser obtida no site eletrônico da OCERGS; (Redação dada pela Resolução 

118/2018) 

I – Regularidade da cooperativa a que estiverem vinculados junto a OCERGS – 

Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul, se 

aplicável.  (Redação dada pela Resolução 136/2019) 

II – Regularidade perante a União Federal (FGTS, INSS, SRF e PGFN) 

(Revogado pela Resolução 36/2012); 

III – Declaração do Presidente da Cooperativa, atestando que o candidato é 

associado e/ou empregado da Cooperativa.  

III - A Declaração do Presidente da Cooperativa, atestando que o candidato é 

associado e/ou empregado da Cooperativa, poderá ser assinada pelo Presidente da 

Cooperativa ou pelo responsável pela área de Recursos Humanos da Cooperativa, 

possibilitando-se o seu encaminhamento eletronicamente; (Redação dada pela 

Resolução 118/2018) 

III - A Declaração do Presidente da Cooperativa, atestando que o candidato é 

associado e/ou empregado da Cooperativa, poderá ser assinada pelo Presidente da 
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Cooperativa, pelo Vice-Presidente, pela Diretoria Executiva, pela Superintendência ou 

pelo responsável pela área de Recursos Humanos da Cooperativa, possibilitando-se 

o seu encaminhamento eletronicamente. (Redação dada pela Resolução 146/2020) 

III - Declaração de vínculo com a Cooperativa, atestando a qualidade de o 

candidato ser dela associado e/ou empregado. (Redação dada pela Resolução 

163/2021) 

 

§ 1º - No caso das bolsas de estudo destinadas aos cursos de pós-graduação 

lato sensu da Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo – ESCOOP, cada 

Cooperativa terá direito de beneficiar seus associados ou empregados com bolsas de 

estudo nos seguintes limites:  

 

Nº. Associados Ativos Nº Bolsas 

Até 100 1 

de 101 a 500 2 

de 501 a 1000 3 

de 1001 a 1500 5 

Acima de 1501 7 

 

(Incluído pela Resolução 57/2013) 

 

§ 2º - Além dos limites acima estabelecidos, as cooperativas terão direito a mais 

uma bolsa de estudos para seus associados ou empregados a cada 10.000 

associados, contados a partir do limite de 1.501 (hum mil quinhentos e um) 

associados. (Incluído pela Resolução 57/2013) 

 

Art. 3º – Os candidatos às Bolsas de Estudo do SESCOOP/RS deverão dirigir-

se diretamente à Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo – ESCOOP munidos 

dos documentos arrolados no art. 2º. 
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Art. 4º - O valor das Bolsas de Estudo se limitará a 70% (setenta por cento) do 

investimento previsto por aluno. 

 

Art. 5º - A partir da concessão da bolsa de estudos, será firmado contrato entre 

o SESCOOP/RS e o bolsista, com prazo de duração semestral. 

Art. 5º - A partir da concessão da bolsa de estudos, será firmado contrato entre 

o SESCOOP/RS e o bolsista. (Redação dada pela Resolução 36/2012);  

 

§ 1o – A renovação da Bolsa de Estudos pressupõe a permanência dos requisitos 

de concessão, bem como a apresentação dos documentos descritos no art. 2º. 

 

§ 2o – Em caso de reprovação em alguma disciplina, a Bolsa de Estudos, na 

renovação, não contemplará o pagamento da disciplina a ser repetida, que deverá ser 

custeada integralmente pelo bolsista.  

 

Art. 6º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Administrativo do 

SESCOOP/RS.  

 

Art. 7º - Esta resolução entra em vigor nesta data.  

 

Porto Alegre, 29 de novembro de 2011. 

 

 

 


