
 

C 

 

CIC 75/2019 

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A CAPACITAÇÃO 
 
DAS DEFINIÇÕES 
 

1. Conforme descrito no MIG – Gestão de Pessoas, a capacitação do 
empregado, agrega valor às pessoas na forma de conhecimento, 
aumentando a motivação, a produtividade e a convergência dos valores 
pessoais de associados/clientes, dirigentes e empregados com os valores 
organizacionais e princípios do cooperativismo 

2. O regulamento do programa tem por objetivo incentivar os empregados a 
aprimorarem seus conhecimentos, bem como conciliar os interesses 
individuais e as metas institucionais, pelo oferecimento de bolsa-auxílio à 
realização de cursos de curta duração, graduação e especializações em 
geral (Pós-graduação, Master in Business Administration – MBA e 
Mestrado). 
 

DO PROGRAMA DE INCENTIVO A CAPACITAÇÃO - PIC 
3. Poderão receber a bolsa-auxílio os empregados admitidos há mais de 6 

(seis) meses do início da concessão e que não recebam auxílios/bolsas de 
órgãos governamentais. 

4. Os cursos de curta duração, graduação e especializações serão 
necessariamente, relacionados às atividades desenvolvidas na cooperativa; 

5. A manutenção do programa estará condicionada a uma avaliação 
periódica e a disponibilidade de recursos oriundos do orçamento financeiro 
da cooperativa. 

6. Cada colaborador poderá ser beneficiado com um único auxílio, isto é, não 
pode ser beneficiado em duas graduações ou pós-graduações ao mesmo 
tempo. Porém ele pode fazer cursos de curta duração em paralelo com 
uma graduação ou uma pós-graduação. 

7. O programa de incentivo a capacitação, será em forma de reembolso de 
parte do valor pago pelo empregado à instituição de ensino. 

8. Para os cursos de curta duração, o auxílio poderá ser concedido em até o 
valor de 100% (cem por cento) da mensalidade. 

9. Para os cursos de graduação, o auxílio poderá ser concedido conforme 
tabela: 

a. No primeiro ano de auxílio, até 20% (vinte por cento) da mensalidade; 
b. No segundo ano de auxílio, até 40% (quarenta por cento) da 

mensalidade; 
c. A partir do terceiro ano de auxílio, até o valor de 60% (sessenta por 

cento) da mensalidade; 
10. Para os cursos de especialização, o auxílio poderá ser concedido 

conforme tabela: 
a. Empregado até 3 (três) anos na cooperativa, até o valor de 50% 

(cinquenta por cento) da mensalidade; 
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b. Empregado acima de 3 (três) anos na cooperativa, até o valor de 
80% (oitenta por cento) da mensalidade. 

11. A aprovação de um novo programa de incentivo à capacitação dependerá 
do desempenho do colaborador no curso, sendo necessário a aprovação 
de no mínimo 80% das disciplinas cursadas no semestre, entrega do 
certificado de conclusão (original e cópia) a Gestão de Pessoas e 
aprovação da Diretoria. 

12. Durante o período em que o programa estiver em vigor, o prazo de validade 
do auxílio será estabelecido individualmente, sendo determinado em função 
do tempo necessário para o colaborador concluir o curso no qual está 
matriculado, levando-se em consideração o tempo padrão para 
integralização prevista pelas diretrizes curriculares do MEC. 

 
 

DA CONCESSÃO DO AUXÍLIO 
13. O pedido deverá ser encaminhado por escrito ao gestor contendo: 

a. Nome da instituição de ensino; 
b. Nome do curso; 
c. Data de início e término previsto do curso; 
d. Cópia do comprovante de matrícula ou última mensalidade paga; 
e. Declaração que não recebe auxílio/bolsa de órgãos governamentais; 
f. Valor da bolsa-auxílio pleiteada; 
g. Justificativa para receber o auxílio. 

14. Após receber o pedido, o gestor deverá: 
a. verificar o mérito do empregado, utilizando as avaliações de 

competência, resultados e participação nas atividades da unidade; 
b. verificar a disponibilidade orçamentária para o programa em sua área; 
c. emitir seu parecer; 
d. encaminhar à gestão de pessoas que validará as condições e 

auxiliará o gestor na tomada de decisão; 
e. decidir pela concessão ou não do auxílio; 

i. o gestor poderá solicitar parecer ou orientação da Diretoria para 
concessão de auxílio; 

f. informar o empregado do resultado. 
15. O empregado que tiver o pedido negado pelo motivo do curso não ser 

relacionado às suas funções e resolva mudar de curso, ficará habilitado a 
pleitear novamente o auxílio educação. 

16. Após aprovado, o empregado deverá apresentar até o dia 20 de cada mês 
o comprovante de pagamento da mensalidade do mês corrente, para ter o 
crédito do reembolso no último dia útil do mês. 

17. Não serão permitidos reembolsos fora do mês de competência da 
mensalidade.  
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18. No caso de condições comerciais favoráveis à cooperativa e ao 
empregado, a Diretoria poderá autorizar o pagamento antecipado das 
mensalidades diretamente à instituição de ensino. 

19. Para o uso contínuo do auxílio, os colaboradores devem elaborar um 
relatório ao fim de cada semestre ou curso (no caso de curta duração), 
sobre o aproveitamento do curso e como este tem contribuído para o 
seu desenvolvimento profissional. 

 
DA CONFORMIDADE 

20. O programa será cessado nos seguintes casos: 
a. O empregado não for aprovado em 20% (vinte por cento) das disciplinas; 
b. O empregado passar a receber auxílio/bolsa de órgãos governamentais; 
c. O empregado mudar de curso; 
d. O empregado for demitido ou solicitar demissão; 
e. Por solicitação fundamentada do gestor ou diretor, aprovada em reunião 

da Diretoria. 
 

VIGÊNCIA 
21. Este regulamento foi aprovado em reunião da Diretoria de 10/4/2019 e 

entrará em vigor após sua publicação. 
 

 


