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     RESOLUÇÃO SESCOOP/RS Nº 165, 22 de fevereiro de 2022. 

 
Aprova e dispõe sobre oferta de Bolsas de Estudo para o Curso de 
Pós-Graduação, Stricto Sensu, no Mestrado e Doutorado em 
Desenvolvimento Regional – Cooperativismo da UNIJUÍ – 
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, 
e dá outras providências. 

 
 
Considerando que o art. 8° da Medida Provisória n.º 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 que os regimentos do SESCOOP Nacional e do SESCOOP/RS estabelecem o ensino 
de formação profissional como objetivo precípuo da entidade; 
 
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 - Aprova a concessão de 02 (duas) bolsas para o Mestrado e de 01 (uma) bolsa de estudo 

para o Doutorado no Programa de Pós-Graduação STRICTO SENSU – Desenvolvimento 
Regional – Cooperativismo, ofertado pela UNIJUÍ. 

 
Parágrafo Único – As bolsas serão concedidas a cada ano, conforme abertura de novas turmas 

pela UNIJUÍ, iniciando no ano de 2022 e não ultrapassando o ano de 2024. 
 
Art. 2º - Poderão candidatar-se aos cursos de Mestrado e Doutorado em DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL – COOPERATIVISMO, executado pela UNIJUÍ, associados e empregados de 
cooperativas registradas e regulares junto a OCERGS - Sindicato e Organização das 
Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul, que deverão apresentar no ato da 
matrícula: 

 
I – Regularidade junto a OCERGS - Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do 

Rio Grande do Sul, a qual deverá ser obtida no sítio eletrônico da Sistema OCERGS;  
 

II – Declaração do Presidente da Cooperativa, atestando que o candidato é associado e/ou 
empregado da Cooperativa, a qual poderá ser assinada pelo presidente da Cooperativa 
ou pelo responsável pela área de Recursos Humanos da Cooperativa, possibilitando-se 
o seu encaminhamento eletronicamente. 

 
Art. 3º - Os associados e empregados de cooperativas não poderão acumular bolsas de estudo 

em qualquer das modalidades previstas nos normativos do SESCOOP/RS, sendo 
limitado, portanto, a 01 (uma) bolsa por beneficiário. 
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Art. 4º - O Investimento total de uma bolsa de Mestrado é de R$ 53.812,32 (cinquenta e três mil, 

oitocentos e doze reais e trinta e dois centavos), enquanto que de uma bolsa de 
Doutorado, o investimento é de R$ 103.815,84 (cento e três mil, oitocentos e quinze 
reais e oitenta e quatro centavos). 

 
§1º - O SESCOOP/RS ficará responsável pelo pagamento de 70% (setenta por cento) do 

valor total do curso, sendo que, no mestrado, serão contratadas 02 (duas) vagas 
e, no doutorado, será contratada 01 (uma) vaga, a cada edição dos cursos, não se 
estendendo além do ano de 2024. 

 
§ 2º - Os Pagamentos equivalentes às bolsas do mestrado serão realizados em 24 (vinte 

e quatro) mensalidades iguais, enquanto que os pagamentos equivalentes à bolsa 
de doutorado serão realizados em 48 (quarenta e oito) mensalidades iguais. 

 
§ 3º - Ficará a cargo dos alunos bolsistas o pagamento de 30% (trinta por cento) do valor 

integral da mensalidade à UNIJUÍ, cabendo à IES buscar o reembolso do montante 
de 70% (setenta por cento) junto ao SESCOOP/RS, mediante apresentação das 
notas fiscais e prestação de contas. 

 
§ 4º - O percentual de 70% (setenta porcento) ao qual se refere o parágrafo anterior 

será pago diretamente à IES, por meio de quitação de 24 (vinte e quatro) parcelas 
em se tratando do curso de mestrado, e em 48 (quarenta e oito) parcelas em se 
tratando do curso de doutorado. A primeira fatura dar-se-á após 30 (trinta) dias 
do início do curso e o restante a cada 30 (trinta) dias sucessivamente. 

 
I – As faturas encaminhadas deverão estar acompanhadas de documento que individualize 

cada bolsista, informando a sua cooperativa. 
II – Junto com a prestação de contas mensalmente, a IES deverá apresentar a comprovação 

de frequência dos bolsistas. 
III – Os alunos bolsistas deverão ter frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) 

das atividades programadas em cada curso respectivamente. 
IV – Na hipótese de perda da qualidade associativa ou do vínculo empregatício do aluno 

bolsista, a IES fica obrigada a informar os casos ao SESCOOP/RS e a proceder à exclusão 
das respectivas parcelas do investimento nas faturas subsequentes. 

 
Art. 5º - No ato da assinatura do convênio, a IES deverá apresentar os seguintes documentos 

para verificação de sua regularidade: 
 

I – CNPJ ativo; 
II – Prova de regularidade quanto aos tributos federais e dívida ativa da União, abrangendo 

as contribuições sociais, emitida pela PGFN; 
III – Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
IV – Regularidade junto à Fazenda Pública Estadual; 
V – Regularidade junto à Fazenda Pública Municipal; 
VI – Aprovação do curso junto ao MEC; 
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Art. 6º - Competirá à IES, na primeira prestação de contas, fornecer 02 
(duas) fotos, no mínimo, que caracterizem a execução do evento, em que fique 
evidenciada a participação do SESCOOP/RS, através de banners ou outros materiais que 
contenham sua logomarca. 

 
Art. 7º - Por ocasião da última fatura, além das exigências contidas na presente Resolução, a IES 

anexará: 
 

a) Os Trabalhos de Conclusão de Curso dos alunos bolsistas, inclusive para fins de 
publicação pelo SESCOOP/RS; 

b) Avaliação do curso realizada pelos alunos bolsistas, através de formulário oferecido 
pelo SESCOOP/RS. 

 
Art. 8º - A comissão de seleção realizará o exame de seleção de acordo com os critérios definidos 

e divulgados previamente. 
 
Art. 9º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Administrativo do SESCOOP/RS. 
 
Art. 10º - Esta resolução entra em vigor nesta data. 
 
 

Porto Alegre/RS, 22 de fevereiro de 2022. 
 
 

 
 
 
                          Vergilio Frederico Perius         Márcio Port 
                                     Presidente        Conselheiro 
 
 
 
              Darci Pedro Hartmann                José Milton Mirenda                     José Zordan 
                        Conselheiro                          Conselheiro              Conselheiro 
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os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (5)

Darci Pedro Hartmann (Conselheiro Titular)
Assinou em 24/02/2022 às 08:45:05 (GMT -3:00)

Márcio Port (Conselheiro Titular)
Assinou em 24/02/2022 às 06:50:45 (GMT -3:00)

José Zordan (Conselheiro Titular)
Assinou em 24/02/2022 às 08:22:48 (GMT -3:00)

José Milton Cunha Mirenda (Conselheiro Titular)
Assinou em 26/02/2022 às 12:35:43 (GMT -3:00)

Vergilio Frederico Perius (Presidente do Conselho Administrativo)
Assinou em 09/03/2022 às 09:09:32 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

23/02/2022 às 17:10:15 
(GMT -3:00)

Alziro Junior solicitou as assinaturas.
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#1bc5f4c9-ffc7-4e59-9530-87a8da05c790
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

Data e hora Evento

24/02/2022 às 06:50:45 
(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.

24/02/2022 às 08:22:48 
(GMT -3:00)

José Zordan (CPF 221.805.590-20; E-mail josezordan@fecoergs.com.br; 
IP 177.97.122.127), 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.

24/02/2022 às 08:45:05 
(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.

26/02/2022 às 12:35:43 
(GMT -3:00)

José Milton Cunha Mirenda (CPF 301.669.180-91; E-mail 
jmhj@terra.com.br; IP 179.152.25.82), 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.

09/03/2022 às 09:09:32 
(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.

09/03/2022 às 09:09:32 
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.
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