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Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
no Estado da Bania

Of. SESCOOP-BA/GDC — 001/2019

Salvador, 04 de janeiro de 2019

Cooperativas do Sistema Cooperativo Baiano
A/C: Presidentes, Diretores e Gerentes
Assunto: Plano de Ações 2019
Prezados Senhores,
O Plano de Ações 2019 do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Esta'do da
Bahia — SESCOOP/BA foi formulado objetivando atender as principais e reais necessidades das
cooperativas baianas. Para tanto, foram consideradas as prioridades das cooperativas nos
Encontros Regionais de Presidentes, Dirigentes e Líderes do Cooperativismo Baiano - Direcoop,
realizados em 2018, necessidades verificadas por meio dos Planos de Melhorias do Programa de
Acompanhamento da Gestão Cooperativista — PAGC e do Programa de Desenvolvimento da
Gestão das Cooperativas — PDGC, atentando para as limitações orçamentárias.
Esclarecemos que, para o exercício de 2019, estão disponíveis no Plano Anual de Trabalho - PAT
2019, ações conforme descrito nas Tabelas constantes deste oficio, e outras que serão
encaminhadas para as cooperativas demandantes, individualmente. Os interessados em realizar as
ações deverão se manifestar por e-mail, no endereço eletrônico: jussiara.lessa@sescoopba.coop.br, o
mais breve possível, para fins de análise. Ressaltamos que o quantitativo de ações é limitado.
Tabela 1. Ações disponíveis no PAT — 2019 em quantidade limitada. Estas ações podem ser
realizadas, especificamente, para um grupo de cooperados, dirigentes, empregados e conselheiros
de uma mesma cooperativa, por isso denominamos de "Evento Fechado", bem como para um
grupo de cooperativas de uma mesma região ou ramo. A cooperativa interessada deverá manifestar
o seu interesse por e-mail, indicando a data de realização, dentro dos meses previstos na tabela a
seguir. Essa demanda deverá ser confirmada à Gerência de Desenvolvimento de Cooperativas com
antecedência mínima de 90 (noventa) dias da data de realização do evento.
MÊS PREVISTO P/
REALIZAÇÃO

AÇÃO
Visita Técnicas e Monitoramento
Acompanhamento realizado pelo Monitoramento do Sescoop/BA em 20 cooperativas que solicitem apoio
para orientação quanto ao preenchimento do questionário do PDGC - 1611

Março a Dezembro

Programa de Orientação Cooperativista — POC (programa para grupos interessados em formar cooperativas)
Janeiro a dezembro

Visita Técnica de Registro — VTR (Cooperativas que desejam fazer parte do Sistema OCEB)
Práticas Assistidas do Programa de Apoio à Gestão das Cooperativas — PAGC
- Disponibilização de consultorias jurídicas e contábeis mediante análise do SESCOOP/BA (14 cooperativas)
Visita Técnica - PAGC (10 cooperativas)
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Fevereiro a Novembro

Palestra sobre Cooperativismo

Fevereiro a Novembro

Curso de Formação Cooperativista

A partir de Abril

Curso de Juventude Cooperativista -JOVEMCOOP 2019

Tabela 2. Ações disponíveis no PAT - 2019 e que serão realizadas para todas as cooperativas,
denominamos "Evento Aberto".
AÇÃO

MÊS PREVISTO P/ REALIZAÇÃO

Proieto 1- Cooperativas no Caminho da Excelência da Gestão e Governança
LIVIonitoramento)
- Lançamento do Programa PDGC - Ciclo 2019
- Implantação de Soluções para a Profissionalização da Gestão Cooperativista
- Implantação de Soluções para o Desenvolvimento da Gestão e Governança
Cooperativista — consultoria assistida (20 cooperativas)

- Implantação de Soluções para o Desenvolvimento Estratégico das Cooperativas
(planejamentos estratégicos para 24 cooperativas) - 24 cooperativas
Projeto 2- INTERCOOP BANIA (Monitoramento)
- Desenvolvimento do Negócio ( Stands na FENAGRO) — cursos preparatórios para as
cooperativas que forem participar dos stands como ofertantes de produtos e serviços
Fevereiro a Novembro
- Disseminação de boas práticas entre as cooperativas baianas (cases das
cooperativas nas salas temáticas durante a FENAGRO)
- Aperfeiçoamento e Qualificação dos Profissionais Cooperativistas
BoisaCoop - Programa de Apoio ao Aprimoramento Profissional
Apoio em cursos de pós graduação, cujo público deverá ser empregados,
conselheiros e diretores de cooperativas do Sistema OCEB.

Curso para Conselheiros Fiscais com Foco em Governança -Todos os Ramos
Curso para Conselheiros Fiscais com Foco em Govemança - Ramo Crédito

Janeiro a Dezembro

Abril
Maio e Junho

Curso para Conselheiros de Administração com Foco em Govemança

Julho e Agosto

Palestras Temáticas — palestras com temas diversos voltadas para empregados e/ou
cooperados das cooperativas

Janeiro a Novembro

DIA C— Promoção Social

Março a Dezembro — Culminância dia 06 de Julho
(Dia Internacional do Cooperativismo)

Oficinas de Qualidade de Vida — ações de promoção de saúde, qualidade de vida e
segurança do trabalho aos colaboradores a fim de estimular a participação da equipe
no processo de mudança de hábitos; orientar a prática do autocuidado; educar os
participantes quanto à necessidade de se estabelecer uma rotina mais saudável para
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o corpo; melhorar a flexibilidade corporal; aumentar a disposição para realização de
atividades e reduzir os riscos de lesões. 0 público alvo são os empregados, dirigentes
e conselheiros dirigentes, conselheiros e empregados das cooperativas.
Aprendiz Cooperativo

Janeiro a Dezembro

Cursos Temáticos - cursos com temas diversos voltados para as necessidades da
cooperativa, direcionado para empregados, dirigentes e conselheiros das

Fevereiro a Dezembro

cooperativas.
MBA Gestão em Cooperativas 2019— voltado para empregados, dirigentes e
conselheiros das cooperativas.

A partir de Agosto

Curso de Formação de Dirigentes e Gerentes de Cooperativas — GESCOOP (com
intercâmbio) — sendo cada turma: 10 módulos, carga horária de 160 horas, 30
participantes. O público alvo são os empregados, dirigentes e conselheiros dirigentes,

Abril a Novembro

conselheiros, e empregados das cooperativas.

Na tabela 2 (acima) tem a ação GESCOOP, que poderá ser demandado por um grupo de
cooperativas de uma mesma região ou ramo.
Salientamos que as cooperativas demandantes de ações junto ao SESCOOP/BA deverão,
necessariamente, se manter regulares perante o Sistema OCEB e terem concluído o Programa de
Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas — PDGC. O não atendimento a esses requisitos,
inviabiliza o apoio deste SESCOOP na realização de ações para a cooperativa solicitante.
Recomendamos que as cooperativas acessem, diariamente, a Rede Olá www.ola.coop.br e o site
www.somoscooperativismo-ba.coop.br nos quais os eventos serão divulgados.

Saudações Cooperativistas,

Superintendente

40
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Jus ' ra Less Caires
Gerente de Desenvolviment de Cooperativas
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