ANEXO IV

Capacitação para Alta Administração para Recondução do Cargo (Conselho de Administração - Presidente, Vice-Presidente e Secretário)
5 Cs

Trilha

DNA Sicoob para
Dirigentes - Identidade
Institucional

Solução
4 Minutos de Ética ONL 21104

Animação

Ética Sicoob ONL 7104

Leitura

Conduta em redes sociais ONL 22101

Leitura

Segurança da Informação ONL 7103

Leitura

Prevenção à fraude ONL 24101

Leitura

DNA Sicoob para
Dirigentes - Integração
Institucional

Gestão de Negócios

Gestão Operacional

Conhecimentos Específicos

Gestão de Processos,
Controles Internos e
Riscos

Estratégia, Inovação e
Sustentabilidade

Sicoob Universidade
Sicoob Universidade

Leitura

Gestão de Continuidade de Negócios - Básico ONL 16102

Leitura

Boas vindas Sicoob ONL 29101

Vídeo

Apresentar aos empregados as entidades que compõe o Sicoob, assim como a importância de cada uma para cumprimento da
missão do Sicoob. Despertar o sentimento de pertencimento do empregado ao Sicoob enquanto entidade sistêmica.

Sicoob Universidade

Cooperativismo: Tudo o que você precisa saber ONL 143137

E-learning

Conhecer o conceito, natureza e sugirmento do cooperativismo como um movimento, filosofia de vida e modelo socioeconômico
capaz de unir desenvolvimento econômico e bem-estar social, transformando a vida das pessoas.

Sicoob Universidade

E-learning

Conhecer a natureza e sugirmento do cooperativismo de crédito. Dos objetivos e modelo de estruturação de uma cooperativa de
crédito. Condições e particularidades do Sicoob como representante institucional do cooperativismo de crédito do mundo.

Sicoob Universidade

E-learning

Oferecer aos empregados do Sicoob a oportunidade de ambientação e aquisição de conhecimentos sobre os principais conceitos
aplicados ao negócio da cooperativa de crédito. Aprimorar a execução das rotinas operacionais.

Sicoob Universidade

Cooperativismo de crédito e institucional ONL 25101
Formação em instituições financeiras - básico ONL 23101

Leitura

Apresentar o portfólio de produtos e serviços disponibilizado pelas cooperativas, proporcionando aos empregados condições
compreender as múltiplas opções em soluções financeiras que poderão ser oferecidas aos associados e também o serviços para
os não os associados.
Conhecer o Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito - FGCoop como instrumento de fortalecimento do Sistema Nacional
de Crédito Cooperativo (SNCC), onde tem por objetivo prestar garantia de créditos contra as instituições associadas nas
situações de decretação da intervenção ou da liquidação extrajudicial.

Sicoob Universidade
Sicoob Universidade
Sicoob Universidade
Sicoob Universidade
Sicoob Universidade
Sicoob Universidade

Produtos e Serviços ONL 30101

E-learning

FGCoop - Mais segurança para as cooperativas de crédito
ONL 71101

E-learning

Análise do ambiente econômico
Gestão de metas com foco em resultados
Empreendedorimso cooperativo

Presencial/ Leituras
Reuniões
Reuniões

Cadastro - Básico ONL 127110

E-learning

Cadastro e sua Relevância Estratégica para o Crédito ONL
135101

E-learning

Gestão de Risco de Crédito (ONL 12101)

Leitura

Demonstrações Financeiras e
Contábeis das Cooperativas de Crédito

Presencial/ Leituras

Ampliar os conhecimentos com enfque de auxilio no seu processo de tomada de decisão

-

Presencial / Leituras

Ampliar os conhecimentos sobre a estrutura e a importância dos Controles Internos e Análise de Risco na administração dos
processos internos.

-

Gestão de Processos, Controles Internos e Riscos
Prevenção a Lavagem de Dinheiro e
Financiamento ao Terrorismo.
Gestão de Continuidade de Negócios (ONL 16102)

Presencial/ Leituras
E-learning

Analise da Estratégia e o Planejamento Estratégico Conceitos;
Planejamento Estratégico e sua aplicabilidade para as
Cooperativas de Crédito;

Presencial / Leituras/
Intercâmbios
Plano Estratégico do
Sicoob

Governança Corporativa e Compliance

Presencial / Leituras/
Intercâmbios

Sustentabilidade

Certificações Profissionais

Provedor

Gerenciamento de Risco Operacional ONL 11101

Inovação e Competitividade

Certificações

Resultado Esperado
Compreender e aplicar os princípios éticos como fatores essenciais nas relações humanas, sejam elas pessoais ou profissionais. Desenvolver
habilidade de relacionamento em ambientes coletivos, com a capacidade de avaliar e julgar quanto aos comportamentos desejados nas
situações do dia-a-dia.
O curso tem por finalidade contribuir com a harmonização dos valores pessoais e profissionais dos componentes da estrutura organizacional
das entidades do Sicoob, com os padrões de comportamento e valores preconizados no Código de Ética.
Apoiar o desenvolvimento pessoal referente à ética do empregado do Sicoob nas redes sociais. Compreender a importância da construção da
imagem do Sicoob e sua relação com a imagem do empregado.
O curso tem por finalidade conscientizar sobre a necessidade de adoção de uma atitude preventiva em relação à informação das entidades
integrantes do Sicoob.
Proporcionar aos empregados conhecimentos básicos para detectar tentativas de fraudes, assim como os procedimentos de segurança
utilizados diante de situações que apontem riscos e perdas operacionais para a cooperativa.
Tem a finalidade de auxiliar os dirigentes em relação às responsabilidades legais e aplicáveis a que eles estão sujeitos relacionados ao tema
prevenção à lavagem de dinheiro, bem como a se comprometer em auxiliar as Cooperativas em que atuam em relação as questões
cooperativistas ligadas à ética e transparência nas relações e interesse da comunidade.
O curso tem por finalidade capacitar os empregados para lidar adequadamente com o Risco Operacional e proporcionar melhor
gerenciamento dos riscos.
Tem a finalidade de capacitar os empregados para lidar adequadamente com a Gestão de Continuidade de Negócios e proporcionar melhor
acompanhamento e avaliação dos processos críticos em situações de descontinuidade.

Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do
Terrorismo - Dirigentes ONL 9101

Cooperativismo e Cultura
Sicoob

Tipo

Certificação de Dirigentes do Sicoob

Presencial / Leituras/
Intercâmbios
Presencial / Leituras/
Intercâmbios
Sistêmica

Avaliar cenários econômicos e contextos de negócios
Construção de metas com foco em resultados
Elaboração de planos de expansao
Capacitar os profissionais para a execução das normas e processos relacionados ao cadastro de pessoas do Sicoob
Tratar a gestão das informações cadastrais como parte do processo de crédito, onde a integração dos dados é fundamental para
melhorar a eficiência dos processos de crédito.Objetivos Específicos:A) Identificar as fontes de informações estratégicas para a
análise de crédito. B) Diferenciar a estrutura documental de acordo com o perfil de cada cooperado. C) Utilizar as fontes de
consultas para suportar as atividades de crédito
O curso tem por finalidade instruir os gestores a gerenciar o risco da carteira de crédito adequadamente, verificar e mensurar
riscos que podem trazer perdas às cooperativas e utilizar a ferramenta de Gestão de Risco de Crédito – GRC

Atualizar os conhecimentos para agir preventivamente a ações de tentativa de lavagem de dinheiro.
Ampliar os conhecimentos para lidar adequadamente com situações de descontinuidade
Ampliar o conhecimento técnico no que diz respeito à estratégia e ao Planejamento Estratégico, a fim de aprimorar as estratégias
e praticas adotadas.
Conhecer o plano estrategico do Sicoob e da Cooperativa com enfoque nos objetivos estratégicos estabelecidos afim de melhor
amaprar os processos decisóios.
Avaliar as estruturas preexistentes, de modo a fazer com que essas atuem em prol de um ambiente de controle e monitoramento
adequado, bem como sobre o que poderá ser desenvolvido, conforme a complexidade e nível de regulamentação da instituição,
para a formulação de um sistema de compliance eficaz.
Atualizar sobre os desafios e as tendências de mercado, além do aprimoramento das práticas já realizadas como base para a
tomada de decisão
Atualizar sobre os desafios e as tendências de mercado, além do aprimoramento das práticas já realizadas.

Mensurar o nivel de capacitação tecnica dos dirigentes que respondem pela gestão e resultados das cooperativas.

Sicoob Universidade
Sicoob Universidade

Cooperativa
Cooperativa
Sicoob Universidade
Sicoob Universidade

Sicoob Universidade

Sicoob Universidade
-

Sicoob Universidade-FGV

