
 

RESOLUÇÃO SESCOOP/RS nº 170 de 28 de junho de 2022. 

 

Aprova e dispõe sobre a oferta de bolsas de 

estudo para o Curso de Pós-Graduação, 

Stricto Sensu, no mestrado profissional em 

Gestão e Negócios da Universidade do Vale 

do Rio dos Sinos, e dá outras disposições.  

 

Considerando-se que o artigo 8º da Medida Provisória nº 2168-40 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; 

Considerando que o SESCOOP/RS é a entidade mantenedora da Faculdade de 

Tecnologia do Cooperativismo - ESCOOP; 

O Conselho de Administração 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 - APROVA a implantação da capacitação, em Nível de Pós-graduação, do 

Mestrado Profissional em Gestão e Negócios da UNISINOS - 2ª Edição, juntamente com a 

Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo - ESCOOP.  

Art. 2º - Poderão candidatar-se ao Curso de Pós-Graduação, Stricto Sensu, no 

Mestrado Profissional em Gestão e Negócios a ser executado pela Universidade do Vale do 

Rio dos Sinos - UNISINOS, o público em geral, portadores de diploma de graduação plena, em 

nível superior, reconhecido pelo Ministério da Educação. 

Parágrafo único. Poderão candidatar-se a bolsas de estudo, associados e empregados 

das cooperativas que deverão apresentar, no ato da matrícula:  

I - Regularidade junto ao Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio 

Grande do Sul - OCERGS e adesão aos Programas de Autogestão e Monitoramento do 

SESCOOP/RS, mediante verificação pela Área Finalística da entidade; 

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; 
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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; 

Art. 4º - A UNISINOS ofertará até 30 (trinta) vagas de mestrado profissional, com a 

ressalva de que o SESCOOP/RS concederá somente 20 (vinte) bolsas para o programa.  

Art. 5º - O investimento total por aluno beneficiado com bolsa de estudos está limitado 

em R$93.600,00 (noventa e três mil e seiscentos reais), incluindo o valor da matrícula e dos 

créditos para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso. 

§1º - Em decorrência do convênio a ser firmado com a UNISINOS, o SESCOOP/RS ficará 

responsável pelo pagamento de 70% do valor de até 20 (vinte) vagas - bolsas de 

estudo - referente ao curso de pós-graduação, stricto sensu, no mestrado profissional em 

gestão e negócios. 

§2º - Ficará a cargo do aluno bolsista o pagamento de 30% do valor integral da 

mensalidade a UNISINOS, cabendo à IES buscar o reembolso no montante de 70% junto ao 

SESCOOP/RS, mediante apresentação das notas fiscais e prestação de contas.  

§3º - O percentual de 70% ao qual se refere o parágrafo anterior será pago 

diretamente à IES por meio da quitação de 09 (nove) faturas. A IES encaminhará ao 

SESCOOP/RS a primeira fatura após 30 (trinta) dias do começo do curso; a segunda fatura será 

enviada depois de dois meses do envio da primeira. As demais faturas serão encaminhadas 

trimestralmente.  

I - As faturas encaminhadas ao SESCOOP/RS aglutinarão todos os alunos bolsistas, 

devendo ser acompanhadas por documento que individualiza cada aluno e informe sua 

respectiva cooperativa.  

Art. 6º - A IES conveniada deverá enviar juntamente com as faturas ao SESCOOP/RS, a 

comprovação de frequência dos alunos bolsistas, bem como informar das eventuais 

desistências de cursos de alunos bolsistas. 

I - Os alunos bolsistas deverão ter frequência mínima de 75% (setenta e cinco por 

cento) das atividades programadas no respectivo curso.  

II - Na hipótese de perda da qualidade associativa ou do vínculo empregatício dos 

alunos bolsistas, a IES fica obrigada a informar os casos ao SESCOOP/RS e proceder à exclusão 

das respectivas parcelas do investimento nas faturas subsequentes.  

Art. 7º - No ato de assinatura do convênio a IES deverá apresentar os seguintes 

documentos para verificação de sua regularidade: 

I - CNPJ ativo; 
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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; 

Art. 8º - Competirá à IES, na primeira prestação de contas, fornecer 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. 9º - 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. 10º - A comissão de seleção realizará o exame de seleção de acordo com os 

critérios definidos e divulgados previamente.  

Art. 11º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho de Administração do 

SESCOOP/RS.  

Art. 12º - Esta resolução entra em vigor nesta data. 

 

Porto Alegre, 28 de junho de 2022. 

 

 

Darci Pedro Hartmann Sérgio Luis Feltraco 
Presidente Conselheiro 

 

José Antônio Severo Menezes  José Milton Cunha Mirenda José Zordan 

  Conselheiro Conselheiro Conselheiro 
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Assinaturas

Darci Pedro Hartmann

CPF: 217.048.640-20

Assinou como parte em 07 jul 2022 às 15:51:47

José Antônio Severo Menezes

CPF: 383.935.570-20

Assinou como parte em 05 jul 2022 às 10:58:55

José Zordan

CPF: 221.805.590-20

Assinou como parte em 05 jul 2022 às 09:05:29

José Milton Cunha Mirenda

CPF: 301.669.180-91

Assinou como parte em 07 jul 2022 às 18:06:00

Sérgio Luís Feltraco

CPF: 366.465.980-53

Assinou como parte em 05 jul 2022 às 07:18:22

Log

04 jul 2022, 15:26:47 Operador com email alziro-junior@sescooprs.coop.br na Conta 2373d284-d467-4ba4-b383-

8eeba18cb907 criou este documento número 2054037b-7156-4328-9785-a832b742aca2. Data

limite para assinatura do documento: 03 de agosto de 2022 (15:24). Finalização automática após

a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

04 jul 2022, 15:26:50 Operador com email alziro-junior@sescooprs.coop.br na Conta 2373d284-d467-4ba4-b383-

8eeba18cb907 adicionou à Lista de Assinatura:

darci-hartmann@ocergs.coop.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Darci Pedro Hartmann e CPF 217.048.640-20.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 07 de julho de 2022. Versão v1.13.0.
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04 jul 2022, 15:26:50 Operador com email alziro-junior@sescooprs.coop.br na Conta 2373d284-d467-4ba4-b383-

8eeba18cb907 adicionou à Lista de Assinatura:

jose_menezes@sicredi.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email

(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo José Antônio Severo Menezes e CPF 383.935.570-20.

04 jul 2022, 15:26:50 Operador com email alziro-junior@sescooprs.coop.br na Conta 2373d284-d467-4ba4-b383-

8eeba18cb907 adicionou à Lista de Assinatura:

josezordan@fecoergs.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email

(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo José Zordan.

04 jul 2022, 15:26:50 Operador com email alziro-junior@sescooprs.coop.br na Conta 2373d284-d467-4ba4-b383-

8eeba18cb907 adicionou à Lista de Assinatura:

jose.mirenda@unimedrs.coop.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo José Milton Cunha Mirenda e CPF 301.669.180-91.

04 jul 2022, 15:26:50 Operador com email alziro-junior@sescooprs.coop.br na Conta 2373d284-d467-4ba4-b383-

8eeba18cb907 adicionou à Lista de Assinatura:

feltraco@fecoagrors.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação

do signatário: nome completo Sérgio Luís Feltraco e CPF 366.465.980-53.

05 jul 2022, 07:18:22 Sérgio Luís Feltraco assinou como parte. Pontos de autenticação: email

feltraco@fecoagrors.com.br (via token). CPF informado: 366.465.980-53. IP: 143.255.63.45.

Componente de assinatura versão 1.300.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

05 jul 2022, 09:05:29 José Zordan assinou como parte. Pontos de autenticação: email josezordan@fecoergs.com.br

(via token). CPF informado: 221.805.590-20. IP: 177.18.190.94. Componente de assinatura versão

1.300.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

05 jul 2022, 10:58:55 José Antônio Severo Menezes assinou como parte. Pontos de autenticação: email

jose_menezes@sicredi.com.br (via token). CPF informado: 383.935.570-20. IP: 54.233.186.156.

Componente de assinatura versão 1.300.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

07 jul 2022, 15:51:48 Darci Pedro Hartmann assinou como parte. Pontos de autenticação: email darci-

hartmann@ocergs.coop.br (via token). CPF informado: 217.048.640-20. IP: 177.53.49.178.

Componente de assinatura versão 1.303.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

07 jul 2022, 18:06:00 José Milton Cunha Mirenda assinou como parte. Pontos de autenticação: email

jose.mirenda@unimedrs.coop.br (via token). CPF informado: 301.669.180-91. IP: 179.114.44.138.

Componente de assinatura versão 1.303.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

07 jul 2022, 18:06:01 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

2054037b-7156-4328-9785-a832b742aca2.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 2054037b-7156-4328-9785-a832b742aca2, com os

efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.
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