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1. OBJETIVO 
 

Estabelecer as diretrizes gerais de incentivo para colaboradores do Grupo Marista quando 
matriculados em cursos de Graduação, Especialização, Extensão e de Idiomas e em Programas de 
Pós-graduação Stricto Sensu, de acordo com as regras definidas em cada item nesta política. 
 

 
 

2. ABRANGÊNCIA / NÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO 
 

Esta política se aplica a todos os colaboradores do Grupo Marista, que tenham interesse em obter 
o incentivo para a Graduação, Especialização, Extensão, Idiomas e em Programas de Pós-
graduação Stricto Sensu. 
 
Este documento será divulgado pela área de Gestão de Talentos da Diretoria de Desenvolvimento 
Humano e Organizacional (DDHO) e ficará disponível para consulta no Marista Mais, site 
https://maristamais.grupomarista.org.br/ (Marista Mais > Políticas Internas > Corporativo > Diretoria 
de Desenvolvimento Humano e Organizacional > Política de Incentivo à Educação). O Formulário 
de Incentivo à Educação também ficará disponível no Marista Mais, site 
https://maristamais.grupomarista.org.br/ (Marista Mais > Políticas Internas > Corporativo > Diretoria 
de Desenvolvimento Humano e Organizacional > Política de Incentivo à Educação > Formulários > 
Formulário de Incentivo à Educação). 
 

 
 

3. SIGLAS UTILIZADAS 

 
CAPES — Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
CCT — Convenção Coletiva de Trabalho 
CMS — Centro Marista de Serviços 
CONSUN — Conselho Universitário 
CR — Centro de Resultado  
DDHO — Diretoria de Desenvolvimento Humano e Organizacional 
PDI — Plano de Desenvolvimento Individual 
PUCPR — Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
BP DDHO — Business Partner (Consultor de Negócios) 
EAD ou On-line — Educação a Distância 
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4. GLOSSÁRIO/CONCEITO 
 

Especialização É um curso de pós-graduação Lato Sensu, com 
duração mínima de 360 horas. Tem como pré-
requisito básico a conclusão de um curso superior. 
A especialização dá oportunidade ao graduado de 
prosseguir seus estudos, podendo ser uma área 
diretamente ligada à graduação ou não. Na 
PUCPR, estão disponíveis nas versões: 

· Especialização Presencial 
· Especialização Semipresencial 

· Especialização On-line 

 
 

Extensão São cursos de curta e média duração, criados 
para se adequar às necessidades específicas de 
profissionais, graduados ou não, que buscam 
aprofundar seus conhecimentos em determinada 
área. Nesta política, consideram-se apenas os 
cursos de extensão realizados na PUCPR.  
 

Graduação  Curso superior aberto a candidatos que tenham 
concluído o Ensino Médio, ou equivalente, e que 
tenham sido classificados em processo seletivo, 
conferindo os graus de Bacharelado, Licenciatura 
ou Tecnologia. 
 

   
Programas de 
Stricto Sensu 
 
 
 
 
 
 
 

Abrange programas/cursos de mestrado 
acadêmico e mestrado profissional e de 
doutorado. Essa formação é especialmente 
adequada para quem deseja seguir carreira 
acadêmica e atuar nos campos de ensino e de 
pesquisa. A duração do programa de mestrado 
é de 24 a 30 meses e de 48 a 60 meses, para o 
doutorado. No caso do mestrado profissional, 
similar ao mestrado acadêmico, a prioridade é 
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Vagas ociosas 

para o conteúdo e práticas relevantes para o 
mercado de trabalho. Já no doutorado, há um 
aprofundamento no conhecimento sobre o 
assunto, devendo trazer uma contribuição 
inédita. 
 
 
 
Ao atingir o ponto de equilíbrio da planilha 
financeira do curso (cálculo da viabilidade 
financeira), as vagas remanescentes serão 
consideradas vagas ociosas. 
 

  
 
 

5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 
5.1 Referências Externas — não aplicável a este documento 
5.2 Referências Internas — Resolução 81/2011 — CONSUN e CCT 
5.3 Documentos complementares — não aplicável a este documento 
5.4 Política de Formação e Desenvolvimento 
5.5 Políticas de Pagamentos 
5.6 Política de Bolsas e Financiamentos da PUCPR 

 
Todos os documentos de referência citados estão vigentes e devem ser respeitados para a solicitação do 
incentivo à educação.  
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6. DIRETRIZES 
 

 

6.1 Da concessão do incentivo para a Graduação: 
 

Os incentivos para a Graduação serão aplicados somente conforme estabelecidos em 
cada CCT, a qual o colaborador daquela unidade esteja vinculado. 

 
6.2 Da concessão do incentivo para cursos de Especialização (Presencial, 

Semipresencial e On-line) e Extensão realizados na PUCPR: 
 
a) O colaborador pagará 20% do valor total do curso e o CR indicado pelo gestor no 

Formulário de Solicitação de Incentivo à Educação pagará 80% do valor total do curso; 
b) Para a concessão, serão analisados critérios como PDI, mapa de carreira, existência 

de vagas ociosas e aprovação pela coordenação do curso. Todos os pedidos devem 
ser aprovados pelo gestor e alinhados com o BP DDHO.  

c) O colaborador deverá se submeter ao processo seletivo exigido pelo curso e ser 
aprovado; 

d) O valor mínimo total de incentivo não deve ser inferior a R$ 100,00. 
 

6.3 Da concessão do incentivo para cursos de Especialização e Extensão realizados 
fora da PUCPR (apenas para colaboradores lotados em unidades onde não há 
instituições de ensino da PUCPR): 

 
a) O colaborador pagará 50% do valor total do curso e o CR indicado pelo gestor no 

Formulário de Solicitação de Incentivo à Educação pagará 50% do valor total do curso; 
b) Para a concessão, serão analisados critérios como PDI e mapa de carreira. Todos os 

pedidos devem ser aprovados pelo gestor e alinhados com o BP DDHO. Em caso de 
empate entre colaboradores para a concessão do incentivo, gestor e BP DDHO 
analisarão cada caso e farão o desempate; 

c) O colaborador deverá se submeter ao processo seletivo exigido pelo curso e ser 
aprovado; 

d) O valor mínimo total de incentivo não deve ser inferior a R$ 100,00; 
e) O valor máximo de incentivo não deve exceder o valor mensal de R$ R$ 642,50; 
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f) Caso o curso exceda o valor máximo de incentivo, o colaborador deve arcar com a 
diferença; 

g) Caso o curso solicitado pelo colaborador não seja ofertado pela PUCPR, o pedido será 
submetido à aprovação do gestor e do BPDDHO, sendo que a aprovação ou rejeição 
do pedido deve ser combinada entre ambos. 
 
 

6.4 Da concessão do incentivo para Cursos de Idiomas 
 

a) O colaborador pagará 50% do valor total do curso e o CR indicado pelo gestor no 
Formulário de Solicitação de Incentivo à Educação pagará 50% do valor total do curso; 

b) Para a concessão, serão analisados critérios como PDI, mapa de carreira, existência de 
vagas ociosas e aprovação pela coordenação do curso. Todos os pedidos devem ser 
aprovados pelo gestor e alinhados com o BP DDHO. Em caso de empate entre 
colaboradores para a concessão do incentivo, gestor e BP DDHO analisarão cada caso 
e farão o desempate; 

c) O colaborador deverá se submeter ao processo de nivelamento exigido pelo curso. 
d) A bolsa abrange todos os níveis do curso de idiomas.  
e) Para colaboradores lotados em unidades onde há cursos de idiomas oferecidos pela 

PUCPR, o incentivo será concedido apenas nessas unidades.  
f) Para colaboradores lotados em unidades onde não há cursos de idiomas oferecidos 

pela PUCPR, o valor de incentivo não pode ser superior a R$ 896,70 (por semestre). 
g) Caso o curso exceda o valor máximo de incentivo, o colaborador deve arcar com a 

diferença.  
 
 

6.5 Da concessão do incentivo para os programas de Pós-Graduação Stricto Sensu 
realizados na PUCPR: 
 

a) Os percentuais variam de acordo com o seguinte: 
b) Docente — 90% (CR) e 10% (Colaborador);  
c) Demais colaboradores — 70% (CR) e 30% (Colaborador); 
d) Para a concessão, serão analisados critérios como PDI, mapa de carreira, existência de 

vagas ociosas e aprovação pela coordenação do curso. Todos os pedidos devem ser 
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aprovados pelo gestor e alinhados com o BP DDHO. Em caso de empate entre 
colaboradores para a concessão do incentivo, gestor e BP DDHO analisarão cada caso 
e farão o desempate; 

e) O colaborador deverá se submeter ao processo seletivo exigido pelo programa e ser 
aprovado; 

f) O percentual do incentivo concedido para os programas de pós-graduação Stricto 
Sensu será custeado integralmente pelo CR indicado pelo gestor no Formulário de 
Solicitação de Incentivo à Educação. 

 
 

 

6.6 Da concessão do incentivo para os programas de Pós-Graduação Stricto Sensu 
realizados fora da PUCPR: 
 

a) O colaborador pagará 50% do valor total do curso e o CR indicado pelo gestor no 
Formulário de Solicitação de Incentivo à Educação pagará 50% do valor total do curso; 

b) Para a concessão, serão analisados critérios como PDI e mapa de carreira. Todos os 
pedidos devem ser aprovados pelo gestor e pelo com o BP DDHO. Em caso de 
empate entre colaboradores para a concessão do incentivo, gestor e BP DDHO 
analisarão cada caso e farão o desempate; 

c) O colaborador deverá se submeter ao processo seletivo exigido pelo programa e ser 
aprovado; 

d) O percentual do incentivo concedido para os programas de pós-graduação Stricto 

Sensu será custeado integralmente pelo CR indicado pelo gestor no Formulário de 
Solicitação de Incentivo à Educação; 

e) O valor máximo de incentivo não deve exceder o valor mensal de R$ 1.736,00 (para os 
cursos de mestrado) e R$ 1.402,00 (para os cursos de doutorado).  

f) Caso o curso exceda o valor máximo de incentivo, o colaborador deve arcar com a 
diferença.  

 
 

7. CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO DO INCENTIVO 
 

a) O incentivo será concedido quando houver vaga ociosa (cursos na PUCPR); 
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b) A aprovação no Programa de Pós-graduação Stricto Sensu ou Latu Sensu não garante que o 
percentual de desconto será concedido; 

c) O colaborador deve ter contrato de trabalho por prazo indeterminado; 

d) Que o curso seja oferecido pela PUCPR, exceto para colaboradores lotados em unidades 
onde não há instituições de ensino da PUCPR; 

e) O colaborador não deverá ter recebido qualquer advertência e/ou suspensão a menos de um 
ano da data de solicitação do incentivo; 

f) Não será permitido o acúmulo de descontos e/ou bolsas, prevalecendo o incentivo de maior 
valor individual — exceto para os casos previstos na Política de Bolsas e Financiamentos da 
PUCPR.  

g) Para cursos de Stricto Sensu, o colaborador desistente ou reprovado não receberá novamente 
a concessão do incentivo no mesmo nível.  

h) Para cursos de Lato Sensu, extensão e idiomas, o pedido de um novo curso de colaborador 
desistente (ou que não entregou o trabalho final) ou reprovado deve passar por uma análise do 
gestor e do BP DDHO, antes da concessão do incentivo. 
 
 
 

8. RESPONSABILIDADES DO SOLICITANTE  
 

8.1 Para Cursos de Graduação 
 

a) O colaborador deve atentar e obedecer às regras da CCT. 
 

 
8.2 Para Cursos de Especialização e Extensão realizados na PUCPR 

 
b) Preencher o Formulário de Solicitação de Incentivo à Educação disponível no site: 

maristamais.grupomarista.org.br;  
c) Solicitar autorização do diretor ou gerente da área – indispensável assinatura e carimbo 

(com identificação do gestor e cargo); 
d) Realizar a inscrição no site www.pucpr.br e o pagamento da taxa de inscrição (exceto Lato 

Sensu on-line); 
e) Passar pelo processo seletivo e solicitar autorização do coordenador do curso de 

especialização ou extensão; 
f) Após aprovação do coordenador do curso, o colaborador solicitante deve protocolar no 

sistema IGER o Formulário de Solicitação de Incentivo, anexando-o ao Protocolo Siga-
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Bolsas-Política de Incentivo. É de responsabilidade do colaborador o acompanhamento do 
protocolo no sistema IGER (Intranet — www.pucpr.br/iger — Iniciar > Papirus > Documento 
> Novo > Siga-Bolsas-Política de Incentivo); 

g) Aguardar o parecer da análise de viabilidade financeira da Diretoria de Educação 
Continuada; 

h) Aguardar o parecer do Setor de Concessão de Créditos, Bolsas e Financiamentos; 
i) Em caso de aprovação, aguardar o recebimento do boleto, com o percentual de incentivo, 

pela Área de Relacionamento; 
j) Realizar o pagamento da matrícula apenas após aprovação do incentivo (com a taxa de 

desconto correspondente ao incentivo aprovado); 
k) Ter o compromisso de permanecer no Grupo Marista após o término do curso o tempo 

equivalente à duração do mesmo, salvo rescisão contratual por iniciativa da Instituição; 
l) Após a conclusão do curso, o colaborador deverá apresentar cópia do documento de 

conclusão ao CMS; 
m) Os valores pagos na taxa de inscrição não serão reembolsados ao colaborador, exceto para 

os casos de cancelamento de curso.  
n) Reportar, semestralmente, ao gestor seu aproveitamento no curso (notas e frequência); 
o) Para os cursos de Especialização e de Extensão, se o curso for cancelado, a solicitação fica 

invalidada e o colaborador poderá optar por realizar nova solicitação ou solicitar a devolução 
da verba. O prazo será de (2) dois dias úteis, para realizar novo pedido; 

p) Assegurar que o pagamento do incentivo, por parte da empresa, ocorra conforme fluxo 
descrito no item 17 desta política. 

 
 

8.3 Para Cursos de Idiomas  
 

a) Preencher o Formulário de Solicitação de Incentivo à Educação disponível no site: 
maristamais.grupomarista.org.br;  

b) Solicitar autorização do diretor ou gerente da área – indispensável assinatura e carimbo. 
Neste, obrigatoriedade de identificação do gestor e cargo; 

c) Realizar a inscrição no site www.pucpr.br e o pagamento da taxa (de inscrição); 
d) Solicitar autorização do coordenador do Núcleo de Idiomas; 
e) Para colaboradores que já possuem curso de idiomas, antes de preencher a solicitação do 

incentivo, entrar em contato com o PUC Idiomas para a realização de teste de nivelamento; 
f) Ter o compromisso de permanecer no Grupo Marista após o término do curso o tempo 

equivalente a duração do mesmo, salvo rescisão contratual por iniciativa da Instituição; 
g) Após a conclusão do curso, o colaborador deverá apresentar cópia do documento de 

conclusão ao CMS; 
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h) Reportar, semestralmente, ao gestor seu aproveitamento no curso (notas e frequência); 
i) Após aprovação do coordenador do curso, protocolar no sistema IGER o formulário de 

solicitação de incentivo, anexando-o ao Protocolo Siga-Bolsas-Política de Incentivo. É de 
responsabilidade do colaborador o acompanhamento do protocolo no sistema IGER 
(Intranet — www.pucpr.br/iger — Iniciar > Papirus > Documento > Novo > Siga-Bolsas-
Política de Incentivo); 

j) Aguardar o parecer da análise de viabilidade financeira do PUC Idiomas;  
k) Aguardar o parecer do Setor de Concessão de Créditos, Bolsas e Financiamentos; 
l) Em caso de aprovação, aguardar o recebimento do boleto, com o percentual de incentivo, 

pela Área de Relacionamento; 
m) Realizar o pagamento da matrícula (com a taxa de desconto correspondente ao incentivo 

aprovado); 
n) Assegurar que o pagamento do incentivo, por parte da empresa, ocorra conforme fluxo 

descrito no item 17 desta política. 
 
 

8.4 Para Programas de Pós-graduação Stricto Sensu 
 

a) Preencher o Formulário de Solicitação de Incentivo à Educação disponível no site: 
maristamais.grupomarista.org.br;  

b) Solicitar autorização do diretor ou gerente da área — indispensável assinatura e carimbo. 
Neste, obrigatoriedade de identificação do gestor e cargo; 

c) Solicitar autorização do Coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
pretendido, confirmando que o Programa está respeitando os critérios de qualidade 
estabelecido pela Capes, que é o limite de até 30% de colaboradores da Instituição.  

d) Com a aprovação do coordenador do programa, realizar a matrícula no curso após a 
aprovação do subsídio e no processo seletivo do referido programa; 

e) Se o colaborador apresentar toda documentação exigida no Edital do Processo Seletivo e 
for aprovado, deverá solicitar a matrícula junto à Secretaria do Programa e apresentar o 
formulário de solicitação de desconto, completo, em tempo hábil para a matrícula, caso 
contrário, o desconto entrará somente no próximo pagamento da mensalidade; 

f) Ter o compromisso de concluir o curso de acordo com o Regimento de cada Programa, 
perdendo o direito a uma nova concessão do incentivo em caso de desistência ou 
reprovação; 

g) Nos casos em que o colaborador se afastar para a realização de mestrado ou doutorado 
sanduiche, devidamente aprovado em colegiada do programa, a concessão do incentivo 
será suspensa no período em que o colaborador estiver fora (conforme consta na 
Resolução 03/2016) e reativado em seu retorno; 
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h) Ter o compromisso de permanecer no Grupo Marista após o término do curso, tempo 
equivalente à duração do mesmo, salvo rescisão contratual por iniciativa da Instituição; 

i) Após a conclusão do curso, o colaborador deverá apresentar cópia do documento de 
conclusão ao CMS; 

j) Reportar, semestralmente, ao gestor seu aproveitamento no curso (notas e frequência, 
quando for o caso). 

k) Após aprovação do coordenador do curso, protocolar no sistema IGER o formulário de 
solicitação de incentivo, anexando-o ao Protocolo Siga-Bolsas-Política de Incentivo. É de 
responsabilidade do colaborador o acompanhamento do protocolo no sistema IGER 
(Intranet — www.pucpr.br/iger — Iniciar > Papirus > Documento > Novo > Siga-Bolsas-
Política de Incentivo); 

l) Aguardar o parecer da análise de viabilidade financeira da Diretoria de Stricto Sensu;  
m) Aguardar o parecer do Setor de Concessão de Créditos, Bolsas e Financiamentos; 
n) Em caso de aprovação, aguardar o recebimento do boleto, com o percentual de incentivo, 

pela Área de Relacionamento; 
o) Realizar o pagamento da matrícula (com a taxa de desconto correspondente ao incentivo 

aprovado); 
p) Assegurar que o pagamento do incentivo, por parte da empresa, ocorra conforme fluxo 

descrito no item 17 desta política. 
 
 

9. RESPONSABILIDADES DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA 
  

9.1 Para Cursos de Especialização e Extensão (exceto cursos de idiomas) 
 

a) Seguir o fluxo contido no anexo desta Política; 
b) Verificar a existência de vaga(s) ociosa(s) no curso pretendido pelo colaborador; 
c) Havendo mais candidatos que vaga(s) ociosa(s) nos cursos de especialização e extensão 

direcionar à Coordenação do Curso para desempate.  
  

 
 

10. RESPONSABILIDADES DO PUC IDIOMAS  
  

10.1 Para Cursos de Idiomas 
 

a) Seguir o fluxo contido no anexo desta Política; 
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b) Havendo mais candidatos do que vagas ociosas nos cursos de Idiomas, direcionar à 
Coordenação do PUC Idiomas para desempate. O PUC Idiomas dará retorno ao solicitante. 
 
 

11. RESPONSABILIDADES DA DIRETORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 
 
a) Seguir o fluxo contido no anexo desta Política; 
b) Verificar se o colaborador possui acúmulo de desconto e/ou bolsas em cursos realizados na 

PUCPR; 
c) Informar o colaborador sobre o deferimento ou não do desconto. 

 
 

12. RESPONSABILIDADES DO GESTOR DO SOLICITANTE 
 
a) Seguir o fluxo contido no anexo desta Política; 
b) Prever em orçamento os valores relacionados à Política; 
c) Indicar um CR para o pagamento no Formulário de Solicitação de Incentivo à Educação;  
d) Analisar as justificativas para o incentivo em cursos de Especialização, Extensão, Idiomas 

ou Programas de Pós-graduação Stricto Sensu; 
e) Alinhar com o BP DDHO a solicitação do colaborador referente ao incentivo à educação — 

verificando se está aderente ao PDI e mapa de carreira do colaborador;  
f) Autorizar ou não o colaborador a fazer o curso, seguindo o descrito no PDI do colaborador e 

nesta Política; 
g) Garantir que o colaborador beneficiado não tenha recebido qualquer advertência e/ou 

suspensão a menos de um ano da data de solicitação do incentivo; 
h) Apresentar ao colaborador o resultado do seu parecer sobre o pedido do incentivo e 

esclarecer os critérios e diretrizes contidos nesta política, bem como os critérios de sua 
gestão (avaliação de desempenho, engajamento, postura etc.); 

i) Preencher integralmente e assinar o formulário de solicitação de incentivo; 
j) Estar ciente de que a eventual concessão do incentivo para a realização do Programa de 

Pós-graduação Stricto Sensu não representa redução de carga horária do colaborador e 
orientá-lo sobre este item. 

k) Estar ciente de que a diferença do valor da mensalidade concedido como incentivo ao 
colaborador para os cursos de Especialização, Extensão, Idiomas e Programas de Pós-
graduação Stricto Sensu será custeado pelo CR de lotação; 

l) Verificar se o colaborador possui acúmulo de desconto e/ou bolsas em cursos realizados na 
PUCPR;  
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m) Analisar e conceder o incentivo de acordo com os percentuais máximos e mínimos de 
pagamentos previstos nesta política; 

n) Fazer um acompanhamento semestral da realização do curso pelo colaborador (notas e 
frequência), garantindo o bom aproveitamento do incentivo concedido;   

o) Solicitar ao colaborador que insira seu diploma do curso realizado no CMS; 
p) Em caso de movimentação, antes de iniciar o processo, comunicar aos gestores envolvidos 

de que possui o incentivo e, em caso de efetivação do processo, o valor será migrado para 
o novo CR. 

 
 

13. RESPONSABILIDADES ASSESSORIA FINANCEIRA PUC PARA CURSOS NA PUCPR 

 
a) Seguir o fluxo contido no anexo desta Política; 
b) Informar e indicar os valores dos incentivos educacionais concedidos nesta política para a 

emissão dos boletos, notas e transfer price (parte empresa e colaborador); 
c) Realizar a emissão dos boletos, notas e transfer price (parte empresa e colaborador); 
d) Conferir se foram emitidos os boletos e notas para o faturamento; 
e) Encaminhar uma nota por empresa, para pagamento centralizado no CMS (Centro Marista 

de Serviços) — de todos os incentivos concedidos pela empresa — rateio de custos entre 
CRs;  

f) Encaminhar o processo de transfer price para o Setor de Custos; 
g) Se necessário, realizar os procedimentos de cobrança; 
h) Arquivar, mensalmente, a cópia do documento que contempla os incentivos concedidos;  
i) Enviar para a DDHO, mensalmente, a planilha com os dados de incentivo concedidos — 

para que possa ser realizado o reporte ao Comitê de RH. 
 
 

14. RESPONSABILIDADES DO COLABORADOR PARA CURSOS FORA DA PUCPR 
 

a) Preencher o formulário específico para incentivo fora da PUCPR (Marista Mais); 
b) Havendo aprovação do incentivo, o colaborador deverá seguir o fluxo de pagamento 

estabelecido nesta política;  
c) Fazer o pagamento conforme todas as normas estabelecidas na Política de Pagamentos; 
d) Assegurar o correto faturamento por parte do fornecedor (solicitar dois boletos — com os 

percentuais exatos de pagamento por parte do colaborador e por parte da nossa Instituição) 
e efetuar os registros no sistema Benner, por ordem de compra e recebimento físico/fiscal 
para cada solicitação, conforme sua respectiva filial;  

e) Inserir no CMS o diploma/certificado de conclusão do curso realizado; 
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f) Cursos de Especialização, Extensão e Idiomas fora da PUCPR serão oferecidos apenas 
para colaboradores lotados em unidades onde não há instituições de ensino da PUCPR; 

g) Cursos Stricto Sensu podem ser oferecidos em casos excepcionais, com aprovação do 
gestor e do BP DDHO. 

 
 

15. RESPONSABILIDADES DA DDHO 
 

a) Seguir o fluxo contido no anexo desta Política; 
b) Realizar uma revisão anual para garantir a correção de valores e demais informações 

necessárias; 
c) No papel do BP DDHO, analisar com o gestor a solicitação de incentivo e, se for o caso — 

de acordo com as diretrizes desta política — revisar e assinar o Formulário de Solicitação 
de Incentivo à Educação; 

d) Fazer os reportes necessários ao comitê de RH. 
 
 
 

16. RESPONSABILIDADES DO CMS 
 

a) Receber a nota emitida por empresa e fazer os apontamentos para rateio de pagamento 
centralizado no Benner. 

 
 

17. FLUXO DE PAGAMENTOS 
 

a) Para cursos realizados na PUCPR, para as mantenedoras ABEC, UCE, Itarumi e 
fundações, o CMS receberá a nota emitida por empresa do Faturamento e Contas a 
Receber da PUCPR e fará os registros no sistema Benner, por meio do apontamento do 
contrato e recebimento físico/fiscal para cada solicitação, conforme sua respectiva filial;  

b) Para cursos realizados em outras instituições, o solicitante e o gestor ficarão responsáveis 
em assegurar o correto faturamento. O colaborador deve pedir um boleto e uma nota fiscal 
— com 100% do valor do curso — e realizar o pagamento integral. Depois, deve solicitar o 
reembolso do percentual estabelecido nesta política. Para isso, deve preencher o 
Formulário de Reembolso, conforme definido na Política de Reembolso. Após, devem ser 
efetuados os registros no sistema Benner, por ordem de compra e recebimento físico/fiscal 
para cada solicitação, conforme respectiva filial;  

c) Fica vetado qualquer outra forma de pagamento que não a citada anteriormente;  
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d) O pagamento efetivado não assegura a validação das etapas de concessão do incentivo, 
e) Cabe ao gestor e ao colaborador cumprirem as diretrizes desta política, bem como 

cumprirem com os corretos percentuais de incentivo e fluxos do processo; 
f) O pagamento do incentivo deve respeitar as regras descritas nas Políticas de Pagamentos e 

na de Reembolsos. 
 
 

18. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

a) A concessão do incentivo fica condicionada à abertura de vagas (número mínimo de alunos 
matriculados); 

b) O colaborador participará do processo seletivo da modalidade escolhida, em igualdade de 
condições com outros candidatos, sendo obrigatória a aprovação. A inscrição e a solicitação 
do incentivo não caracterizam aprovação na modalidade; 

c) O colaborador não poderá fazer a reopção/migração de curso depois de matriculado, exceto 
em casos de cursos cancelados por parte da instituição; 

d) Para os cursos de Especialização e de Extensão, se o curso for cancelado, a solicitação fica 
invalidada e o colaborador poderá realizar nova solicitação. O prazo será de (2) dois dias 
úteis para realizar novo pedido; 

e) O incentivo incidirá somente sobre o valor das mensalidades;  
f) Se o colaborador pedir demissão do Grupo Marista, o incentivo será imediatamente 

suspenso; 
g) Se o colaborador for dispensado do Grupo Marista, o incentivo será imediatamente 

suspenso, exceto quando previsto o contrário em CCT; 
h) Nos casos de movimentação interna de colaboradores que possuam quaisquer incentivos 

contidos nesta política, o pagamento da parte empresa será pago pelo CR proposto (novo 
CR em que o colaborador ficará lotado); 

i) Ocorrendo coincidência entre as atividades obrigatórias do colaborador com o programa de 
Pós-graduação Stricto Sensu e o seu horário de trabalho deverá haver um acordo entre 
colaborador e o respectivo gestor, possibilitando que o primeiro possa compensar as horas 
dedicadas ao programa em outros horários e dias;  

j) Não poderá ser requerido pelo colaborador qualquer auxílio, tais como: moradia, 
deslocamento, hotel, alimentação, entre outros, bem como solicitar transferência de 
campus; 

k) Fica vetada concessão de incentivos que não estejam em acordo com os mencionados 
neste documento; 
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l) O ato da inscrição implica no conhecimento e na aceitação de todas as normas e instruções 
estabelecidas e na concordância expressa e irretratável com o disposto nesta política e nas 
legislações pertinentes;  

m) Além do cumprimento desta política de incentivo à educação, deverá ser obedecida a 
resolução vigente que trata da política de bolsas, descontos e financiamentos da PUCPR;  

n) Revogam-se as disposições contrárias. 
 
 
 

19. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DO DOCUMENTO  
 

 

 
HISTÓRICO DE 
ALTERAÇÕES 

DESCRIÇÃO (item alterado) 

22/07/2014 

 

Esta política substitui a Política de desconto para cursos de 
Educação Continuada, Pós-Graduação Stricto Sensu e PUC 
Idiomas, código APC.DRH.GRH.001 com data de 16/07/2012. 

03/02/2017 Revisão  

09/05/2017 Exclusão da alínea b, do Item 7 — (CRITÉRIOS PARA 
APROVAÇÃO DO INCENTIVO): b) O colaborador não deve ter sido 
beneficiário com desconto similar para a realização de outro 
programa de mesmo nível na PUCPR ou fora dela 
 

17/07/2017 Alteração no item 1. Objetivo: 
De: 
Estabelecer as diretrizes gerais de benefício para colaboradores do 
Grupo Marista quando matriculados em cursos de Graduação, 
Especialização, Extensão e de Idiomas e em Programas de Pós-
graduação Stricto Sensu na PUCPR e para cursos realizados fora 
de nossa instituição.  
Para: 
Estabelecer as diretrizes gerais de incentivo para colaboradores do 
Grupo Marista quando matriculados em cursos de Graduação, 
Especialização, Extensão e de Idiomas e em Programas de Pós-
graduação Stricto Sensu, de acordo com as regras definidas em 
cada item nesta política. 
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17/07/2017 Inclusão de siglas no item 3. Siglas Utilizadas: 

· BP DDHO — Business Partner (Consultor de Negócios) 
· EAD ou On-line — Educação a Distância 

 
17/07/2017 Inclusão de conceitos no item 4. Glossário/Conceito: 

Especialização:  
Na PUCPR, estão disponíveis nas versões: 

· Especialização Presencial 
· Especialização Semipresencial 

· Especialização On-line 
Extensão: 
Nesta política, consideram-se apenas os cursos de extensão 
realizados na PUCPR. Os cursos realizados fora da PUCPR estarão 
contemplados na política de Formação e Desenvolvimento. 
 

17/07/2017 Inclusão de políticas de referência no item 5. Documentos de 
Referência: 

· Política de Formação e Desenvolvimento 
· Políticas de Pagamentos 
· Política de Bolsas e Financiamentos da PUCPR 

 
Todos os documentos de referência citados estão vigentes e devem 
ser respeitados para a solicitação do incentivo à educação.  
 

17/07/2017 Exclusão do Item 6.2 — (Da concessão do benefício para cursos 
realizados fora da PUCPR): 
 
6.2 Da concessão do benefício para a Graduação para cursos 
realizados fora da PUCPR: 
 
Os benefícios para a Graduação serão aplicados conforme 
estabelecidos em cada CCT, a qual o colaborador daquela unidade 
esteja vinculado. 
 

17/07/2017 Alterações de texto na alínea a), do Item 6.3 — (Da concessão do 
incentivo para cursos de Especialização — Presencial, 
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Semipresencial e On-line — e Extensão realizados na PUCPR): 
De: 
80% de subsídio na mensalidade. O colaborador pagará 20% do 
valor total do curso e o CR indicado pelo gestor no Formulário de 
Solicitação de Incentivo à Educação pagará 80% do valor total do 
curso 
Para:  
O colaborador pagará 20% do valor total do curso e o CR indicado 
pelo gestor no Formulário de Solicitação de Incentivo à Educação 
pagará 80% do valor total do curso 
 
Alterações de texto na alínea b), do Item 6.3: 
De: 
Para a concessão, serão analisados critérios como PDI, mapa de 
carreira, tempo de casa e realização anterior de curso na PUCPR. 
Para:  
Para a concessão, serão analisados critérios como PDI, mapa de 
carreira, existência de vagas ociosas e aprovação pela 
coordenação do curso. Todos os pedidos devem ser aprovados 
pelo gestor e alinhados com o BP DDHO.  
 
Exclusão da alínea e), do Item 6.3: 
O valor máximo de incentivo não deve exceder o valor mensal de 
R$ 1.028,00. 
 

17/07/2017 Alterações de texto no título do Item 6.4:  
De: 
Da concessão do benefício para cursos de Especialização e 
Extensão realizados fora da PUCPR 
Para: 
Da concessão do incentivo para cursos de Especialização e 
Extensão realizados fora da PUCPR (apenas para colaboradores 
lotados em unidades onde não há instituições de ensino da 
PUCPR) 
 
Alterações de texto na alínea a), do Item 6.4: 
De:  
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50% de subsídio na mensalidade. O colaborador pagará 50% do 
valor total do curso e o CR indicado pelo gestor no Formulário de 
Solicitação de Incentivo à Educação pagará 50% do valor do curso 
Para: 
O colaborador pagará 50% do valor total do curso e o CR indicado 
pelo gestor no Formulário de Solicitação de Incentivo à Educação 
pagará 50% do valor total do curso 
 
Alterações de texto na alínea b), do Item 6.4: 
De: 
Para a concessão, serão analisados critérios como PDI, mapa de 
carreira, tempo de casa e realização anterior de curso na PUCPR 
Para:  
Para a concessão, serão analisados critérios como PDI e mapa de 
carreira. Todos os pedidos devem ser aprovados pelo gestor e 
alinhados com o BP DDHO. Em caso de empate entre 
colaboradores para a concessão do incentivo, gestor e BP DDHO 
analisarão cada caso e farão o desempate 
 
Inclusão dos itens f) e g), no Item 6.4: 
f) Caso o curso exceda o valor máximo de incentivo, o colaborador 
deve arcar com a diferença.  
g) Caso o curso solicitado pelo colaborador não seja ofertado pela 
PUCPR, o pedido será submetido à aprovação do gestor e do 
BPDDHO. 
 

17/07/2017 Alterações na alínea a), do Item 6.5 (Da concessão do incentivo 
para Cursos de Idiomas) 
De: 
50% de subsídio na mensalidade. O colaborador pagará 50% do 
valor total do curso e o CR indicado pelo gestor no Formulário de 
Solicitação de Incentivo à Educação pagará 50% do valor do curso; 
Para: 
O colaborador pagará 50% do valor total do curso e o CR indicado 
pelo gestor no Formulário de Solicitação de Incentivo à Educação 
pagará 50% do valor total do curso 
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Alterações na alínea b), do Item 6.5: 
De: 
Para a concessão serão analisados critérios como PDI, mapa de 
carreira, disponibilidade de verba, tempo de casa e realização 
anterior de curso na PUCPR 
Para: 
Para a concessão, serão analisados critérios como PDI, mapa de 
carreira, existência de vagas ociosas e aprovação pela 
coordenação do curso. Todos os pedidos devem ser aprovados 
pelo gestor e alinhados com o BP DDHO. Em caso de empate entre 
colaboradores para a concessão do incentivo, gestor e BP DDHO 
analisarão cada caso e farão o desempate 
 
Alteração da alínea f), no Item 6.5: 
De: 
O valor máximo de incentivo não deve exceder o valor mensal de 
R$ R$ 642,50. 
Para: 
Para colaboradores lotados em unidades onde não há cursos de 
idiomas oferecidos pela PUCPR, o valor de incentivo não pode ser 
superior a R$ 896,70 (por semestre). 
 
Inclusão das alíneas d), e) e g), no Item 6.5: 
d) A bolsa abrange todos os níveis do curso de idiomas.  
e) Para colaboradores lotados em unidades onde há cursos de 
idiomas oferecidos pela PUCPR, o incentivo será concedido apenas 
nessas unidades.  
g) Caso o curso exceda o valor máximo de incentivo, o colaborador 
deve arcar com a diferença.  
 

17/07/2017 Alterações na alínea d), do Item 6.6 (Da concessão do incentivo 
para os programas de Pós-Graduação Stricto Sensu realizados na 
PUCPR): 

 
De:  
Em ambos os casos, para a concessão, serão analisados critérios 
como PDI, mapa de carreira, disponibilidade de verba, tempo de 
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casa e realização anterior de curso na PUCPR 
Para: 
Para a concessão, serão analisados critérios como PDI, mapa de 
carreira, existência de vagas ociosas e aprovação pela 
coordenação do curso. Todos os pedidos devem ser aprovados 
pelo gestor e alinhados com o BP DDHO. Em caso de empate entre 
colaboradores para a concessão do incentivo, gestor e BP DDHO 
analisarão cada caso e farão o desempate 
 
Exclusão das alíneas g) e h), no Item 6.6: 
g) O valor máximo de incentivo para docentes não deve exceder o 
valor mensal de R$ 3.124,00 (para os cursos de mestrado) e R$ 
2.523,00 (para os cursos de doutorado).  
h) Para os demais colaboradores, o valor máximo de incentivo não 
deve exceder o valor mensal de R$ 2.429,00 (para os cursos de 
mestrado) e R$ 1.963,00 (para os cursos de doutorado).  
 

17/07/2017 Alterações na alínea a), do Item 6.7 (Da concessão do incentivo 
para os programas de Pós-Graduação Stricto Sensu realizados fora 
da PUCPR): 
De: 
50% de subsídio na mensalidade. O colaborador pagará 50% do 
valor total do curso e o CR indicado pelo gestor no Formulário de 
Solicitação de Incentivo à Educação pagará 50% do valor do curso; 
Para: 
O colaborador pagará 50% do valor total do curso e o CR indicado 
pelo gestor no Formulário de Solicitação de Incentivo à Educação 
pagará 50% do valor total do curso; 
 
Alterações na alínea b), do Item 6.7: 
De: 
Para a concessão serão analisados critérios como PDI, mapa de 
carreira, disponibilidade de verba, tempo de casa e realização 
anterior de curso na PUCPR 
Para: 
Para a concessão, serão analisados critérios como PDI e mapa de 
carreira. Todos os pedidos devem ser aprovados pelo gestor e 
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alinhados com o BP DDHO. Em caso de empate entre 
colaboradores para a concessão do incentivo, gestor e BP DDHO 
analisarão cada caso e farão o desempate 
 
Inclusão da alínea f), do Item 6.7: 
Caso o curso exceda o valor máximo de incentivo, o colaborador 
deve arcar com a diferença.  
 

17/07/2017 Alterações nas alíneas d) e g), do Item 7 (Critérios para Aprovação 
do Incentivo): 
 
De: 
d) Que o curso seja oferecido pela PUCPR, preferencialmente 
Para: 
d) Que o curso seja oferecido pela PUCPR, exceto para 
colaboradores lotados em unidades onde não há instituições de 
ensino da PUCPR 
 
De:  
g) Não será permitido o acúmulo de descontos e/ou bolsas. 
Para: 
g) Não será permitido o acúmulo de descontos e/ou bolsas, 
prevalecendo o incentivo de maior valor individual — exceto para os 
casos previstos na Política de Bolsas e Financiamentos da PUCPR.  
 
 
Exclusão da alínea e), do Item 7: 
e) O colaborador não deverá ter pendências financeiras em 
qualquer outro curso de Graduação, Especialização, Extensão, 
Idiomas ou nos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu 
realizado na PUCPR 
 
Inclusão das alíneas h) e i), do Item 7: 
h) Para cursos de Stricto Sensu, o colaborador desistente ou 
reprovado não receberá novamente a concessão do incentivo no 
mesmo nível.  
i) Para cursos de Lato Sensu, extensão e idiomas, o pedido de um 



 

 

Diretoria de Desenvolvimento Humano e 
Organizacional — DDHO 

Pág. 23 de 29 

Política de Incentivo à Educação 

Data de emissão inicial: 22/07/2014 Data da última revisão: 09/08/2017 

Código: GRU.DDHO.POL001 Versão: 03 

 

 

 

Elaborado pela área de Gestão de 
Talentos (DDHO) 
 
 
 
Data: 02/02/2017 

Revisado pela Gestão de Talentos 
(DDHO) e pela PUCPR 
 
 
 
Data: 09/08/2017 

Aprovado pela Diretoria de 
Desenvolvimento Humano e 
Organizacional e pela PUCPR 
 
 
Data: 09/08/2016 

 

novo curso de colaborador desistente (ou que não entregou o 
trabalho final) ou reprovado deve passar por uma análise do gestor 
e do BP DDHO, antes da concessão do incentivo. 
 

17/07/2017 Inclusão do subitem 8.1, no Item 8 (Responsabilidades do 
Solicitante): 
 

8.1 Para Cursos de Graduação 
a) O colaborador deve atentar e obedecer às regras da CCT. 
 
 
Alterações e inclusões no subitem 8.2 (mais detalhamento do fluxo 
de inserção de protocolo no IGER pelo colaborador), do item 8:  
 
f) Após aprovação do coordenador do curso, o colaborador 
solicitante deve protocolar no sistema IGER o Formulário de 
Solicitação de Incentivo, anexando-o ao Protocolo Siga-Bolsas- 
g) Política de Incentivo. É de responsabilidade do colaborador o 
acompanhamento do protocolo no sistema IGER (Intranet — 

www.pucpr.br/iger — Iniciar > Papirus > Documento > Novo > Siga-
Bolsas-Política de Incentivo); 
h) Aguardar o parecer da análise de viabilidade financeira da 
Diretoria de Educação Continuada; 
i) Aguardar o parecer do Setor de Concessão de Créditos, Bolsas e 
Financiamentos; 
j) Em caso de aprovação, aguardar o recebimento do boleto, com o 
percentual de incentivo, pela Área de Relacionamento; 
Realizar o pagamento da matrícula apenas após aprovação do 
incentivo (com a taxa de desconto correspondente ao incentivo 
aprovado) 
 

8.2 Inclusões das alíneas o) e p), no subitem 8.2, do item 8:  
o) Para os cursos de Especialização e de Extensão, se o curso 
for cancelado, a solicitação fica invalidada e o colaborador poderá 
optar por realizar nova solicitação ou solicitar a devolução da 
verba. O prazo será de (2) dois dias úteis, para realizar novo 
pedido; 
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p) Assegurar que o pagamento do incentivo, por parte da 
empresa, ocorra conforme fluxo descrito no item 17 desta política. 

 
 
Inclusões no subitem 8.3 (mais detalhamento do fluxo de inserção 
de protocolo no IGER pelo colaborador), do item 8:  
i) Após aprovação do coordenador do curso, protocolar no sistema 
IGER o formulário de solicitação de incentivo, anexando-o ao 
Protocolo Siga-Bolsas-Política de Incentivo. É de responsabilidade 
do colaborador o acompanhamento do protocolo no sistema IGER 
(Intranet — www.pucpr.br/iger — Iniciar > Papirus > Documento > 
Novo > Siga-Bolsas-Política de Incentivo); 
j) Aguardar o parecer da análise de viabilidade financeira do PUC 
Idiomas;  
k) Aguardar o parecer do Setor de Concessão de Créditos, Bolsas e 
Financiamentos; 
l) Em caso de aprovação, aguardar o recebimento do boleto, com o 
percentual de incentivo, pela Área de Relacionamento; 
m) Realizar o pagamento da matrícula (com a taxa de desconto 
correspondente ao incentivo aprovado); 
n) Assegurar que o pagamento do incentivo, por parte da 
empresa, ocorra conforme fluxo descrito no item 17 desta política. 
 
 
Alteração no subitem 8.4, alínea e), do item 8:  
De:  
e) Ter o compromisso de concluir o curso de acordo o Regimento 
de cada Programa, sob pena de desligamento, perdendo o direito a 
uma nova concessão do benefício no próprio programa ou em 
qualquer outro na Instituição 
Para: 
e) Ter o compromisso de concluir o curso de acordo com o 
Regimento de cada Programa, perdendo o direito a uma nova 
concessão do incentivo em caso de desistência ou reprovação 
 
Inclusões no subitem 8.4, alíneas k), l), m), n), o) e p), do item 8:  
k) Após aprovação do coordenador do curso, protocolar no sistema 
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IGER o formulário de solicitação de incentivo, anexando-o ao 
Protocolo Siga-Bolsas-Política de Incentivo. É de responsabilidade 
do colaborador o acompanhamento do protocolo no sistema IGER 
(Intranet — www.pucpr.br/iger — Iniciar > Papirus > Documento > 
Novo > Siga-Bolsas-Política de Incentivo); 
l) Aguardar o parecer da análise de viabilidade financeira da 
Diretoria de Stricto Sensu;  
m) Aguardar o parecer do Setor de Concessão de Créditos, Bolsas 
e Financiamentos; 
n) Em caso de aprovação, aguardar o recebimento do boleto, com o 
percentual de incentivo, pela Área de Relacionamento; 
o) Realizar o pagamento da matrícula (com a taxa de desconto 
correspondente ao incentivo aprovado); 
p) Assegurar que o pagamento do incentivo, por parte da empresa, 
ocorra conforme fluxo descrito no item 17 desta política. 
 

17/07/2017 Exclusão das alíneas c) e e), no subitem 9.1, item 9 
(Responsabilidades da Diretoria da Educação Continuada): 
c) Informar ao colaborador o deferimento ou não do benefício; 
e) Envolver a DDHO para verificação dos critérios de concessão do 
incentivo à educação: PDI, mapa de carreira, tempo casa e 
realização anterior de curso na PUCPR ou outra instituição. 

 
17/07/2017 Exclusão da alínea c), no subitem 10.1, item 10 (Responsabilidades 

do PUC Idiomas): 
d) Envolver a DDHO para verificação dos critérios de concessão do 
incentivo à educação: PDI, mapa de carreira, tempo casa e 
realização anterior de curso na PUCPR ou outra instituição. 
 

17/07/2017 Alteração da alínea b), no item 11 (Responsabilidades da Diretoria 
de Pós-gradução Stricto Sensu): 
De: 
Verificar se o colaborador possui pendências financeiras e/ou 
acúmulo de desconto e/ou bolsas em cursos realizados na PUCPR.  
Para: 
Verificar se o colaborador possui acúmulo de desconto e/ou bolsas 
em cursos realizados na PUCPR.  
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Exclusão da alínea d), no item 11 (Responsabilidades do PUC 
Idiomas): 
d) Envolver a DDHO para verificação dos critérios de concessão do 
incentivo à educação: PDI, mapa de carreira, tempo casa e 
realização anterior de curso na PUCPR ou outra instituição. 
 

17/07/2017 Alteração da alínea m), do item 12 (Responsabilidades do Gestor 
Solicitante): 
De: 
l) Verificar se o colaborador possui pendências financeiras e/ou 
acúmulo de desconto e/ou bolsas em cursos realizados na PUCPR. 
Se sim, em ambos os casos, o incentivo não poderá ser concedido 
Para: 
l) Verificar se o colaborador possui acúmulo de desconto e/ou 
bolsas em cursos realizados na PUCPR 
 
Exclusão da alínea k), do item 12 (Responsabilidades do Gestor 
Solicitante): 
k) Nos casos em que o colaborador se afastar para a realização de 
mestrado ou doutorado sanduiche, devidamente aprovado em 
colegiada do programa, a concessão do benefício será suspensa no 
período em que o colaborador estiver fora, conforme consta na 
Resolução 03/2016 e reativado em seu retorno 
 
Inclusão das alíneas g), m), o) e p), no item 12 (Responsabilidades 
do Gestor Solicitante): 
g) Garantir que o colaborador beneficiado não tenha recebido 
qualquer advertência e/ou suspensão a menos de um ano da data 
de solicitação do incentivo 
m) Analisar e conceder o incentivo de acordo com os percentuais 
máximos e mínimos de pagamentos previstos nesta política 
o) Solicitar ao colaborador que insira seu diploma do curso 
realizado no CMS 
p) Em caso de movimentação, antes de iniciar o processo, 
comunicar aos gestores envolvidos de que possui o incentivo e, em 
caso de efetivação do processo, o valor será migrado para o novo 
CR 
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17/07/2017 Alteração no título do item 13 (Responsabilidades da Assessoria 

Financeira PUC para Cursos na PUCPR): 
De: 
Responsabilidades da Controladoria da PUCPR 
Para: 
Responsabilidades da Assessoria Financeira PUC para Cursos na 
PUCPR 
 

17/07/2017 Inclusão do item 14 (Responsabilidades do Colaborador para 
Cursos Fora da PUCPR) 
a) Preencher o formulário específico para incentivo fora da 
PUCPR (Marista Mais); 
b) Havendo aprovação do incentivo, o colaborador deverá 
seguir o fluxo de pagamento estabelecido nesta política;  
c) Fazer o pagamento conforme todas as normas 
estabelecidas na Política de Pagamentos; 
d) Assegurar o correto faturamento por parte do fornecedor 
(solicitar dois boletos — com os percentuais exatos de pagamento 
por parte do colaborador e por parte da nossa Instituição) e efetuar 
os registros no sistema Benner, por ordem de compra e 
recebimento físico/fiscal para cada solicitação, conforme sua 
respectiva filial;  
e) Inserir no CMS o diploma/certificado de conclusão do curso 
realizado; 
f) Cursos de Especialização, Extensão e Idiomas fora da 
PUCPR serão oferecidos apenas para colaboradores lotados em 
unidades onde não há instituições de ensino da PUCPR; 
g) Cursos Stricto Sensu podem ser oferecidos em casos 
excepcionais, com aprovação do gestor e do BP DDHO. 
 

17/07/2017 Inclusão do item 17 (Fluxo de Pagamentos): 
a) Para cursos realizados na PUCPR, para as mantenedoras 
ABEC, UCE, Itarumi e fundações, o CMS receberá a nota emitida 
por empresa do Faturamento e Contas a Receber da PUCPR e fará 
os registros no sistema Benner, por meio do apontamento do 
contrato e recebimento físico/fiscal para cada solicitação, conforme 
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sua respectiva filial;  
b) Para cursos realizados em outras instituições, o solicitante e 
o gestor ficarão responsáveis em assegurar o correto faturamento 
por parte do fornecedor (separar a parte colaborador e a parte 
empresa — dois boletos — com os percentuais exatos de 
pagamento por parte do colaborador e por parte da nossa 
Instituição) e efetuar os registros no sistema Benner, por ordem de 
compra e recebimento físico/fiscal para cada solicitação, conforme 
sua respectiva filial;  
c) Fica vetado qualquer outra forma de pagamento que não a 
citada anteriormente;  
d) O pagamento efetivado não assegura a validação das 
etapas de concessão do incentivo, 
e) Cabe ao gestor e ao colaborador cumprirem as diretrizes 
desta política, bem como cumprirem com os corretos percentuais de 
incentivo e fluxos do processo; 
f) O pagamento do incentivo deve respeitar as regras descritas 
na Política de Pagamentos. 
 

17/07/2017 Alterações nas alíneas d), g) e h), do item 18 (Considerações 
Finais): 
d) Para os cursos de Especialização e de Extensão, se o curso for 
cancelado, a solicitação fica invalidada e o colaborador poderá 
realizar nova solicitação. O prazo será de (2) dois dias úteis para 
realizar novo pedido 
g) Se o colaborador for dispensado do Grupo Marista, o incentivo 
será imediatamente suspenso, exceto quando previsto o contrário 
em CCT 
h) Nos casos de movimentação interna de colaboradores que 
possuam quaisquer incentivos contidos nesta política, o pagamento 
da parte empresa será pago pelo CR proposto (novo CR em que o 
colaborador ficará lotado) 

 
Inclusão da alínea c), do item 18 (Considerações Finais):): 
c) O colaborador não poderá fazer a reopção/migração de curso 
depois de matriculado, exceto em casos de cursos cancelados por 
parte da instituição 
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Exclusão da alínea o), do item 18 (Considerações Finais): 
o) Informação importante: em caso de inadimplência, após a 
terceira parcela em atraso, será cancelado o benefício.  
 

 
 


