Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP/SC
Av. Almirante Tamandaré, 633 - Capoeiras
CEP: 88080-161 - Florianópolis - SC
Telefone (48) 3878.8800 - Fax (48) 3878-8815
Site: www.sescoopsc.org.br

INTRODUÇÃO

Com o objetivo de racionalizar os processo operacionais das cooperativas e
do SESCOOP/SC, a partir de 2011, todas as solicitações de reembolso ao Programa Auxílio
Educação tramitarão eletronicamente pelo site da OCESC.
Todas as solicitações de reembolso serão concebidas pelas cooperativas e
acompanhadas num ambiente individual, protegido por login e senha que NÃO é o mesmo
utilizado no sistema “Ações Delegadas”.
Importante observar que a solicitação de reembolso será permitida apenas
uma única vez em por mês por cooperativa.
Com base neste contexto, este manual tem como objetivo orientar as
cooperativas em todos os passos, compreendendo desde a concepção da solicitação do
reembolso até a informação do seu pagamento.
A seguir será apresentado cada etapa do processo, com riqueza de detalhes,
de forma que cada operação se torne transparente e simples para os usuários.
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Passo 01 – Página inicial OCESC – SESCOOP/SC
No endereço www.ocesc.org.br a cooperativa vai acessar o site da OCESC –
SESCOOP/SC.

Passo 02 – Página dos Sistemas do SESCOOP/SC
Localize na página inicial onde encontra-se o acesso aos Sistemas do
Sescoop.
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Passo 03 – Acessando o ambiente da cooperativa
A tela abaixo apresenta o formulário para a cooperativa ter acesso ao seu
ambiente no sistema. Localize “Auxílio Educação” e informe o login no campo “CNPJ” e no
campo abaixo a senha. O login sempre será o CNPJ da cooperativa (somente números
exemplo: 81158224000117) e a senha o número 10 mais o número de registro da
cooperativa na OCESC (exemplo: 10144 para uma cooperativa com registro número 144),
que deve ser alterada imediatamente pela cooperativa logo após seu primeiro acesso
utilizando a ferramenta existente no seu próprio ambiente na opção “Alterar dados
cadastrais”.

Passo 04 – O ambiente restrito da cooperativa
A tela abaixo apresenta o ambiente restrito da cooperativa. Este ambiente
contém:
• Mural de recados: comunicações do SESCOOP para a cooperativa
sobre ações referentes a alunos, instituições de ensino, cursos,
pagamentos, etc.;
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• Opções para dados cadastrais: para inserção/alteração do e-mail do
responsável pelo programa “Auxílio Educação” e alteração da senha
de acesso ao sistema;
• Opções para alunos: cadastro alunos novos, relação de alunos ativos,
inativos, demitidos e em aprovação;
• Opções para inscrições de alunos em cursos e solicitações de
reembolsos.

Passo 05 – Opções para dados cadastrais
Ao clicar sobre este menu o sistema apresenta o ambiente restrito da
cooperativa para inserção/alteração do e-mail do responsável pelo Auxílio Educação e
alteração da senha de acesso ao sistema. Ao clicar no botão “Alterar senha” as informações
serão salvas.
O e-mail informado neste cadastro será o contato para o envio de avisos do
SESCOOP para com a cooperativa.
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Passo 06 – Opções para alunos – cadastrar novo aluno
A tela abaixo apresenta o formulário para cadastro de um aluno. Ao clicar
sobre “Cadastrar novo aluno” o sistema apresentará o campo para inserção do CPF, se o
aluno existir na base de dados o sistema irá notificar, caso ele não exista o sistema irá
apresentar um formulário para inserção das informações do novo aluno ou para
complementar com informações.
Formulário de verificação de aluno:

Formulário para alunos novos:
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Após preenchidas as informações no sistema o aluno passará a fazer parte
da “Relação de alunos em aprovação” e a cooperativa deverá encaminhar, via correio, ao
Sescoop os demais documentos solicitados, como já feito no sistema anterior (carta de
indicação, cópia da carteira de trabalho, ficha de registro do funcionário, currículo, contrato
educacional, etc.). Após a conferência destes documentos o aluno passará a para a
“Relação de alunos ativos” e a cooperativa será notificada com e-mail para inscrever o aluno
no curso desejado, conforme descrito no “Passo 10 – Opções para inscrições e reembolsos
– Inscrever aluno em curso”.

Passo 07 – Opções para alunos – Relação de alunos ativos
Ao clicar sobre “Relação de alunos ativos” o sistema apresenta os alunos
ativos (aprovados para serem inscritos em algum curso e os já inscritos). Nesta tela a
cooperativa poderá alterar o status do aluno para:
• Demitido: o sistema irá notificar o SESCOOP e o aluno será excluído da
tabela de reembolsos;
• Inativo: o sistema irá notificar o SESCOOP e o aluno passará a fazer
parte da “Relação de alunos inativos”. Caso ele esteja cursando sua
inscrição no curso passará a ter o status de “Desistente”.
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Passo 08 – Opções para alunos – Relação de alunos inativos
Ao clicar sobre “Relação de alunos inativos” o sistema apresenta os alunos
cadastrados pela cooperativa e que não estão inscritos em nenhum curso. Nesta tela a
cooperativa poderá alterar o status do aluno para:
• Demitido: o sistema irá notificar o SESCOOP;
• Ativo: o sistema irá solicitar uma atualização de dados e o aluno passará
para a relação de alunos ativos, apto a ser inscrito em qualquer curso,
conforme o “Passo 10 – Opções para inscrições e reembolsos –
Inscrever aluno em curso”.

Passo 09 – Opções para alunos – Relação de alunos em aprovação
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Ao clicar sobre “Relação de alunos em aprovação” o sistema apresenta os
alunos cadastrados pela cooperativa e que estão aguardando a aprovação. Após aprovados
pelo SESCOOP os alunos passarão a fazer parte da “Relação de alunos ativos” e aptos a
serem inscritos em um curso.

Passo 10 – Opções para inscrições e reembolsos – Inscrever aluno em curso
Para realizar a inscrição de um aluno em um curso é necessário que este já
faça parte da “Relação de alunos ativos” (passo 7). Ou seja ele precisa estar previamente
cadastrado e aprovado pelo SESCOOP. Ao clicar em “Inscrever aluno em curso” o sistema
apresentará um formulário com o campo CPF para ser preenchido.
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Ao clicar em “Verificar CPF”, caso o aluno esteja devidamente cadastrado e
aprovado, o sistema apresentará o formulário para a inscrição do aluno no curso desejado.

Caso a instituição de ensino não conste no sistema, a cooperativa poderá
informá-la no campo ao lado (sigla exemplo: UNISUL). O SESCOOP será notificado e, após
a sua validação, o sistema fará automaticamente a adição da instituição. A mesma regra das
instituições de ensino também vale para o nome do curso pleiteado, porém vale observar
que, não é necessário que o nome do curso constante no sistema seja exatamente o mesmo
nome do curso pleiteado pelo aluno (exemplo: no sistema “Contabilidade – Pós” e o curso
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pleiteado pelo aluno “Auditoria”). É admissível a utilização de um termo genérico para a
identificação do curso pleiteado.
Ao clicar em “Confirmar” o sistema realizará a inscrição do aluno no curso e
ela estará relacionada em “Alunos em cursos em aprovação”. O SESCOOP será notificado
com e-mail e a aprovação da inscrição só será realizada após a conferência da
documentação impressa, que a cooperativa deverá remeter via correio, relacionada neste
documento no “Passo 06 – Opções para alunos – cadastrar novo aluno”.

Passo 11 – Opções para inscrições e reembolsos – Alunos em cursos em aprovação
Ao clicar em “Alunos em cursos em aprovação” o sistema apresentará a
relação de alunos inscritos em cursos e que aguardam a aprovação do SESCOOP. Após
aprovadas pelo SESCOOP, as inscrições serão apresentadas na tabela do “Passo 12 –
Opções para inscrições e reembolsos – Solicitar reembolso”.
.

Passo 12 – Opções para inscrições e reembolsos – Solicitar reembolso
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Ao clicar em “Solicitar reembolsos” o sistema apresentará a relação de alunos
aptos a receberem os reembolsos mensais pelo SESCOOP. Constará para apenas consulta
a série história de reembolsos dos meses do ano anteriores ao atual, com os valores já
reembolsados em verde e, em vermelho, com ausência de reembolso.
No mês atual, em azul, constará uma coluna para ser preenchida com os
valores da solicitação de reembolso individual para cada aluno. O SISTEMA PERMITE
APENAS UMA ÚNICA SOLICITAÇÃO EM CADA MÊS E, UMA VEZ FEITA, DENTRO
DAQUELE MÊS O SISTEMA NÃO PERMITE MAIS A INSERÇÃO DE VALORES.
O valor a ser inserido no sistema para ser reembolsado é o constante no
boleto bancário, deduzidos valores de qualquer tipo de multa. Vale observar que valores de
matrícula não são reembolsados pelo SESCOOP.
Nesta tabela o Status do aluno para estar apto a receber o reembolso é
“Cursando”. Ele também poderá ser alterado para:
• “Desistente”: quando o aluno desistir do curso. Neste caso a cooperativa
deverá devolver os recursos do reembolso daquele curso;
• “Concluído”: quando o aluno conclui o curso. A cooperativa deverá
remeter ao SESCOOP cópia do TCC, Certificado de Conclusão ou
outro documento comprovando a conclusão do curso.
• “Trancada”: quando o aluno interrompeu o curso por um determinado
período.
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Informações sobre o sistema e sua utilização
1. É de suma importância que a cooperativa altere sua senha de acesso;
2. O sistema permitirá apenas uma única solicitação de reembolso por mês;
3. O sistema aceitará somente CPF’s válidos e constantes na base dados, conforme a
inserção das informações pela cooperativa;
4. A cooperativa assumirá como sendo verdadeiras todas as informações dos seus alunos
constantes na base de dados;
5. Para os alunos com status de “Demitidos” ou para os desistentes de um determinado
curso a cooperativa deverá devolver os recursos recebidos pelo SESCOOP;
6. Todas as solicitações de reembolso com seus respectivos dados ficarão armazenadas no
sistema, possibilitando ao SESCOOP/SC a emissão de relatórios para análise individual
por cooperativas ou em grupo.
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Em caso de dúvidas ou para obter mais informações favor contatar:

Acsa Gitti César Aragão – acsa@ocesc.org.br
Alexandre de Souza Alves – alexandre@ocesc.org.br
Laercio Meneghini – laercio@ocesc.org.br
Valéria Yukiko Hirasike – valeria@ocesc.org.br

Fone: (48) 3878-8800
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