MANUAL GDH
Gestão de Desenvolvimento Humano
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Prezados Agentes de Desenvolvimento Humano,

Tenho a satisfação de apresentar este MANUAL GDH – Gestão de Desenvolvimento Humano. Ele
pretende transmitir, de forma transparente e didática, os novos procedimentos para atender as
necessidades das cooperativas, no que tange às ações de formação profissional e promoção social.
O manual traz procedimentos a serem observados para a solicitação e contratação de eventos em
parceria operacional e financeira com as cooperativas devidamente regulares perante o Sistema
OCB-SESCOOP/ES. O objetivo é facilitar o planejamento das cooperativas e, consequentemente, do
SESCOOP/ES, e dar maior agilidade e assertividade no atendimento das demandas, colaborando,
também, para a evidenciação dos investimentos realizados pela entidade no processo de prestação
de contas aos órgãos de controle e a sociedade cooperativista.

PEDRO SCARPI MELHORIM
PRESIDENTE
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1) PARAMETRIZAÇÃO
1.1 Endereço Eletrônico, Login e Senha.
O acesso ao GDH é via ambiente WEB, endereço:

http://autogestao2.brasilcooperativo.coop.br:8080/autogestaogdh/login.jsf
Digitar o login e senha.
DICAS DE UTILIZAÇÃO
•
•
•
•
•

Utilize o navegador Google Chrome versão: 42.0.2311.90 ou superior. (veja Anexo I)
Recomendamos link de 10 mbps para download
Sugerimos não utilizar o navegador Internet Explorer
Login único: não é possível utilizar o mesmo login em dois locais ao mesmo tempo
Auditoria: serão registradas no sistema as operações realizadas pelo login de usuário
SEMPRE utilizar “SAIR” p/ encerrar a sessão, pois
se o usuário simplesmente fechar a aba do
navegador outra pessoa poderá acessar o sistema
e realizar alterações com seu usuário e senha.

1.1) Esqueceu a senha?

o

Para segurança, se o usuário ficar inativo,
acesso expira em 30 minutos.

1.2. Recuperação da senha
A senha poderá ser recuperada via tela de abertura, conforme demonstrado a seguir:
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Ao clicar em “Esqueceu a senha?” o usuário da Cooperativa deverá preencher o login e o
email:

O GDH enviará a nova senha para o e-mail informado:
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2)

CADASTRAR CICLOS E VALOR ORÇAMENTÁRIO

2.1. Ciclos do Planejamento e Replanejamento
Correspondem aos períodos nos quais os usuários das cooperativas poderão lançar seus
planejamentos. Há previsibilidade de um planejamento anual e um replanejamento no decorrer
do ano em datas a serem previamente divulgadas para as cooperativas.
É possível, também, planejar e controlar treinamentos realizados com recursos da própria
cooperativa e de terceiros/patrocinadores (ver em parâmetros gerais).
Importante
•

Só é possível lançar um novo título com recurso Sescoop se o ciclo de planejamento
estiver vigente; da mesma forma, para lançar título que possua recurso próprio e de
terceiros é necessário que haja um ciclo aberto:

2.2. Títulos a serem planejados para execução descentralizada – “in-company” - cooperativa
Todos os eventos e cursos definidos no catálogo de eventos para execução descentralizada – “incompany” - poderão ser solicitados no planejamento e integrarão o limite orçamentário da
cooperativa.

3) CADASTRANDO A PROPOSTA DE PLANEJAMENTO
Ao ser divulgado pelo SESCOOP/ES a abertura do período de envio de projetos para obtenção de
apoio em ações descentralizadas, o ADH da cooperativa deverá enviar a Proposta de
Planejamento da Cooperativa. Em um texto direto, simples e sucinto, deverá indicar em quais
áreas da cooperativa estarão sendo desenvolvidas com as ações de Formação Profissional e
Promoção Social. O ADH deverá seguir o caminho abaixo para o cadastramento da proposta:
Planejamento > Proposta de Planejamento
A seguinte tela aparecerá para o usuário:
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O painel indicará as propostas de acordo com a aplicação do Filtro, podendo ser:
Cadastradas: Propostas de planejamento cadastradas pelo ADH, mas ainda não foram submetidas
para análise do SESCOOP/ES.
Em aprovação: Propostas de planejamento cadastradas pelo ADH e submetidas para aprovação
do SESCOOP/ES.
Aprovadas: Propostas de planejamento cadastradas pelo ADH, submetidas para aprovação do
SESCOOP/ES e aprovadas pelo mesmo.
Negadas: Propostas de planejamento cadastradas pelo ADH, submetidas para aprovação do
SESCOOP/ES e negadas pelo mesmo.
Postergadas: Propostas de planejamento cadastradas pelo ADH, submetidas para aprovação do
SESCOOP/ES e devido a indisponibilidade orçamentária, serão submetidas novamente para
aprovação em outro período.

Para o envio da Proposta de Planejamento, o ADH deverá clicar em > +INCLUIR

A seguinte tela aparecerá:
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O ADH deverá cadastrar a proposta de planejamento, preenchendo os dados solicitados.
Título do Planejamento: O ADH deverá inserir o título do planejamento da cooperativa.
Justificativa: Com um texto direto, simples e sucinto, deverá indicar quais áreas da cooperativa e
público-alvo estarão sendo desenvolvidas com as ações de Formação Profissional e Promoção
Social.
Meses de Realização: Indicar os meses que estarão acontecendo as ações.
Local: Indicar a sede ou auditório da cooperativa.
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Sala: Indicar a sede ou auditório da cooperativa.
Carga Horária: Indicar a carga horária total prevista de todas as ações.
Número mínimo de participantes e Número de participantes interessados: Indicar o número
mínimo total de participantes que serão beneficiados com as ações.
Tornar Proposta Visível para o SESCOOP: Caso o ADH queira cadastrar a proposta de
planejamento mas ainda não torna-la visível para possíveis alterações, basta desmarcar a caixa de
preenchimento.
Despesas: Clique no botão > Incluir, para registrar as despesas totais de instrutoria e
contrapartida previstas nas ações.
Após finalizar o preenchimento da proposta de planejamento, o ADH deverá clicar no botão >
Salvar, e a proposta será enviada para o SESCOOP/ES.

4) ELABORAR PLANEJAMENTO COM RECURSO DO SESCOOP/ES
Para elaborar o planejamento, o ADH deve entrar com seu login e senha no sistema,
automaticamente aparecerá a tela inicial de “Painel de Controle”.

Para iniciar o processo de Planejamento/Replanejamento Anual, o ADH da cooperativa deverá
clicar na aba:
> Planejamento > Elaborar Planejamento com Recurso do SESCOOP
Nota: Só será possível lançar um título com recurso do SESCOOP se o ciclo de planejamento
estiver vigente. Se o ciclo de planejamento ou replanejamento não estiver aberto será
apresentada a mensagem abaixo:

Em seguida, aparecerá a tela para cadastramento do planejamento, é nessa parte que o ADH
deverá cadastrar detalhadamente cada ação que pretende ser executada com o apoio do
SESCOOP/ES.
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Ela é composta pelas abas: Dados Gerais / Meses de Realização / Consultar Planejamento
Continuado / Despesas
4.1 - Aba: Dados Gerais

Nº
01
Títulos

02

ABA DADOS GERAIS - ROTEIRO PARA PLANEJAMENTO
CONTEÚDO
É o nome da iniciativa proposta pela cooperativa: Exemplos - Cursos: rotinas
administrativas; técnicas administrativas; desenvolvimento de líderes;
atendimento ao cliente; palestra – orçamento familiar; oficina – praticando a
cooperação.
É o próprio título ou um nome que facilite a identificação pelo usuário.

Identificação

03
Objetivo
Geral

Objetivo Geral é o objetivo da ação a ser apoiada pelo SESCOOP/ES, por exemplo:
Curso controle de produção: Objetivo geral: dar aos participantes conhecimentos e
habilidades para utilizar os princípios básicos do controle de produção,
reconhecendo a sua importância na atual conjuntura de redução de custos.
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04
Nº de
turma
s

05

Número de turmas é a quantidade de turmas previstas para o evento, ou seja,
turma “a” dia “x”. Turma “b” dia “z”. Os beneficiários inscritos para a turma “a” são
diferentes dos beneficiários inscritos na turma “b”.
Somente será diferente de 01(um) se o curso for modular.

Módulos

06
Qde
Encontro
s07

Obtido automaticamente pela multiplicação do número de turmas “x” número de
módulos.
Carga horária é por módulo.

Carga
Horária

08
Nº de
participantes

09
Público
Beneficiário

10
Tipologia
principal
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Número de participantes por turma. Caso haja variação de número de participantes
e carga horária, deve ser feita uma média para que ao final o total seja condizente.
Público beneficiário: Vincular o principal público beneficiário com o
planejamento conforme as opções disponíveis.
Tipologia principal: Vincular a tipologia do planejamento dentro das opções
disponíveis.
Área de atuação: Promoção Social, Formação Profissional ou Monitoramento.

Área de
atuação

12
Natureza

13
Setor

14
15
Objetivo
Estratégico

16
Projeto
Estratégico

Natureza: dependerá da área de atuação. Se Promoção Social: saúde, cultura,
esporte e lazer ou responsabilidade socioambiental. Se Formação Profissional:
Capacitação/qualificação profissional.
Setor é o departamento beneficiado na cooperativa. Se geral informar “todos os
setores”. € Para cadastrar os setores/subsetores.
Subsetor: é o setor beneficiado. Se geral informar “todos os setores”.
Objetivo estratégico: Vincular o planejamento a um dos objetivos estratégicos do
SESCOOP/ES.
Projeto estratégico: Vincular o planejamento a um projeto estratégico, o mesmo
dependerá do objetivo estratégico selecionado. O projeto estratégico aparecerá
para seleção após a definição do objetivo estratégico da ação.

4.2 - Aba: Meses de Realização
Indicar o (s) mês(es) que será realizado.
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4.3 - Aba: Consultar Planejamento Continuado
Planejamento continuado: Somente para planejamentos que tem continuação em anos seguintes
– cria lembrete para próximo ano. Ex: Graduações, MBA, Pós-Graduação, etc.

4.4 – Aba: Despesas
Preencher com a pretensão de valores a serem gastos com a execução do planejamento,
indicando o valor a ser solicitado ao SESCOOP/ES e os valores de contrapartida da cooperativa.
Lembrete: As despesas que podem cobertas pelo SESCOOP/ES são: Serviços Especializados
(instrutoria) e Materiais para Treinamento, as demais despesas deverão ser alocadas como
contrapartida da cooperativa.
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Após o preenchimento de todos os dados, o ADH deve fazer uma revisão final das informações
inseridas e em seguida clicar no botão >
Se as abas estiverem corretamente preenchidas será apresentada a mensagem: “registro salvo
com sucesso”. Caso haja alguma correção a ser feita retornará a mensagem de orientação da
irregularidade.

Nota 1: Após salvar o planejamento, o mesmo será submetido para caraterização e aprovação
pelo SESCOOP/ES. Nesta etapa, os analistas da Unidade Estadual verificam a conformidade das
informações e fazem os ajustes que julgam necessários. O SESCOOP/ES aprovará ou reprovará o
planejamento, relatando para o ADH, os motivos pela reprovação do planejamento.
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Ex:
Nota 2: A Cooperativa será informada formalmente sobre quais projetos foram aprovados e seus
respectivos valores.

5) ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO/REPLANEJAMENTO
O ADH da Cooperativa poderá acompanhar o fluxo da aprovação do seu planejamento em todas
as suas etapas.
O acompanhamento pode ser realizado através do caminho > Planejamento > Filtro de
Planejamento

Nesta tela o usuário da cooperativa visualizará um “painel” com as informações de cada
planejamento: área de atuação (FP = Formação Profissional ou PS = Promoção Social); natureza do
evento; projeto estratégico; público beneficiário; situação e identificação.

14

O planejamento poderá estar em 04 situações diferentes: projetado; aprovado; negado ou
planejado.
Projetado = Planejamento aprovado e já solicitado por meio do projeto.
Aprovado = Pronto para ser solicitado via projeto pelo ADH da cooperativa.
Planejado = São os planejamentos que estão em processo de aprovação pelo
SESCOOP/ES. Nestes casos é possível editá-los e alterá-los dentro período permitido.
Negado = Planejamento não aprovado pelo SESCOOP/ES.

6) CONVÊNIO
Após a aprovação dos planejamentos, o SESCOO/ES fará a checagem de regularidade da
cooperativa, estando adimplente com a instituição, a cooperativa receberá o convênio de
cooperação técnica e financeira. O ADH deverá recolher a assinatura do presidente e demais
responsáveis e encaminhar para o SESCOOP/ES

Nota: Após a aprovação e definição de valores por iniciativa, o SALDO VALOR LIMITE SESCOOP
(tela abaixo) que aparece na aba Planejamento > Elaborar Planejamento com Recurso SESCOOP
será atualizado automaticamente.
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7) PARÂMETROS GERAIS
7.1 - Treinamentos realizados com recursos da cooperativa e terceiros/patrocinadores
É possível planejar e controlar treinamentos realizados com recursos da própria cooperativa e de
terceiros/patrocinadores.
•

Informações de Patrocinador devem ser cadastradas pela cooperativa em: Parâmetros
Gerais > Configurações Gerais:

Patrocinador: clicar em Incluir no topo
direito, preencher pelo menos as
informações que contem asterisco (*) e
depois clicar em Salvar.

•

Para lançar planejamentos que utilizarão recursos da cooperativa e de terceiros é
preciso criar Ciclos de planejamento próprio e informar o valor limite que será
controlado pelo sistema.

•

Para isso é preciso acessar Parâmetros Gerais > Planejamento:

Ciclo Planejamento: Nomear – descrição,
e salvar;
Cadastro de Data de Ciclo de
Planejamento: Selecionar o ciclo,
informar datas e salvar;
Valor Limite: Distribuir o valor de recurso
próprio e de terceiros.
IMPORTANTE: só é possível alterar
valores e datas antes do início do ciclo
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7.2 – Cadastramento de Setores e Subsetores
É possível acompanhar a quantidade de recursos alocados em cada área da cooperativa – setor e
subsetor. Para cadastrá-lo executar:
Acesse o menu: Parâmetros Gerais > Configurações Gerais > Setores
•

Setores: informar um código (numeral) para o setor, definir Sigla e Descrição
(nome/identificação) e marcar se estará ativo ou inativo. O setor “NE” - não
especificado - já virá cadastrado.

•

Subsetores: informar um código (numeral) para o subsetor e a Descrição
(nome/identificação), selecionar a qual Setor estará vinculado e marcar se estará ativo
ou inativo.

7.3 – Valor Limite
Para distribuir o valor limite de contrapartida da cooperativa ou para ações com recursos
próprios, o ADH deve realizar o seguinte procedimento:
Acesse o menu: Parâmetros Gerais > Planejamento > Valor Limite
O painel mostra o valor limite da cooperativa disponibilizado pelo SESCOOP. Logo abaixo aparece
o valor disponível de contrapartida da cooperativa e para ações próprias, insira o valor disponível
e clique no botão SALVAR.
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8 – PAINEL DE CONTROLE

O painel de controle, é a primeira tela que o ADH visualiza ao logar no sistema GDH. Ele apresenta
uma visão macro de todos os projetos da cooperativa, e apresenta as seguintes funcionalidades:
Ano: O ADH pode filtrar projetos dos anos anteriores
N°: Mostra o número do projeto dentro do sistema
Título: Mostra o título do projeto
Cooperativa: Mostra o nome da cooperativa executora
Situação: Mostra a situação atual do projeto, que poderá ser:
- Projetado: O projeto foi lançado pelo ADH, mas ainda não foi submetido para avaliação do
SESCOOP. Nesta etapa, o ADH ainda pode realizar alterações no mesmo e o projeto aparece sem
número de identificação.
- Em análise: O projeto foi submetido para avaliação do SESCOOP e está sob análise.
- Aprovado: O projeto foi aprovado pelo SESCOOP e já pode ter início a execução do mesmo pela
cooperativa.
- Negado: O projeto não respeitou as características do planejamento enviado pela cooperativa e
foi negado pelo SESCOOP.
- Encerrado: Projetos realizados e encerrados pelo ADH e SESCOOP.
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9 – CRIAR PROJETO

Seguir o caminho: Projeto > Projeto > Criar Projeto
Ao clicar em Projeto > Projeto > Criar Projeto, aparecerão todos os títulos de planejamento
aprovados pela cooperativa.
Na coluna de operações, é possível consultar o planejamento e também o saldo de recursos do
título. Basta clicar sobre o símbolo desejado:

Ao clicar sobre o título desejado, aparecerão os projetos já criados para esse título (caso haja),
conforme figura abaixo:
- Para criar um projeto, selecione o planejamento desejado e clique no botão “Criar Projeto”
(canto superior direito):
- Selecione a configuração desejada e clique no botão “Próximo”:

Atentar-se às configurações, pois a partir delas alguns campos serão ou não habilitados.
Obs: As configurações já virão pré-preenchidas de acordo com as informações do planejamento.

Na próxima tela, estarão disponíveis as seguintes abas: DADOS
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Observe que no topo aparece o Objetivo Geral elaborado durante o planejamento.
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- Em seguida, preencher os campos. Todos que possuírem (*) são obrigatórios.
- Subtítulo Finalístico: O subtítulo ajuda na identificação do projeto, sugerimos não ser a cópia do
título. Exemplos: tema central do treinamento; abreviação; unidade/singular a qual o curso é
destinado.
- Objetivo Específico: Alinhado ao Objetivo Geral, porém não deve ser igual.
- Resultados a serem alcançados: O que se pretende alcançar com o treinamento,
transformações ou produtos resultantes da execução do projeto. Deverá observar a seguinte
estrutura: Transformação/produto + Indicador + Meta + Prazo.
- Formas de mensuração: De que forma é possível medir se o resultado foi alcançado – meta a
alcançar ou indicador de referência. Ex: ficha de avaliação, índice de qualidade no atendimento,
vendas, etc.
- Metodologia: Didática que será utilizada no treinamento. Ex: Exposição com slides, dinâmicas de
grupos, exercícios, etc.
- Observações: Informar possíveis especificidades do projeto que não se encaixam em outros
campos.
- Data de validade do certificado: Apenas se houver. Cursos com validade. Ex: NR10.
- Formas de Pagamento: Para utilização do SESCOOP.

9.1 PÚBLICO:
Aba referente à identificação do público beneficiário (participantes).
O campo “Público Beneficiário” e “Participantes Previstos” já vem preenchidos automaticamente
com dados do planejamento, mas podem ser alterados.
- Detalhar o público beneficiário no campo “Descrição do Público Beneficiário”.
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9.2 - MÓDULO:
Aba para cadastro de módulos. O sistema permitirá o cadastro de mais de um módulo apenas se a
configuração adequada tenha sido selecionada na primeira tela de criação do projeto.
- Descrição: nome/título do módulo – Ex: Módulo único / Módulo A / Etc.;
- Tipologia: selecionar o tipo do evento;
- Modelo de avaliação: selecionar o modelo de avaliação;
- Conteúdo programático: elencar os tópicos que serão abordados no módulo;
- Carga horária do módulo: informar a carga horária do módulo.
- Clicar em “Salvar”

Os módulos cadastrados aparecerão listados na parte de baixo da tela:
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9.3 - TURMA:
- Preencher o campo “Nome Turma” - Ex: Turma A, Turma Única, etc.
- Preencher o campo “Data Limite Inscrição” - Apenas se desejar, Sugere-se sempre deixar em
branco.
Incluir quantas turmas desejar, lembrando que o cadastro de mais de uma turma dependerá da
configuração selecionada na tela inicial de criação do projeto.
As turmas cadastradas serão listadas logo abaixo. Os ícones em “Operações” (canto esquerdo),
permitem excluir, editar e adicionar módulos à turma. Se houver apenas um módulo cadastrado,
o mesmo será automaticamente vinculado à(s) turma(s). No caso de mais de um módulo e mais
de uma turma, a vinculação deverá ser realizada através do ícone.
- Clicar no ícone em “Recursos Instrucionais” (canto direito), para incluir os tipos de recursos
desejados.

- Selecionar turma;
- Selecionar módulo;
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Perceba que a aba “Turma” se subdivide em outras duas: Períodos/Locais e Despesas.

Períodos/Locais
- Lançar os períodos, informando data de início e data de término. Observe que é possível
especificar no mesmo lançamento dois períodos por dia. Na imagem acima, o período da manhã e
o da tarde.
Atenção: caso a data de término seja diferente da data de início, o sistema vai considerar os
períodos informados para todos os dias, desde a data inicial até a final.
- Selecionar o local e a sala.
- Clicar em “Incluir Período”
Os períodos lançados estarão listados logo abaixo na tela. Atente-se à carga horária do módulo!

Os ícones do canto esquerdo permitem excluir e editar os períodos lançados, já o ícone do canto
direito permite editar o local e a sala.
- Não deve ser preenchido o ícone “Instrutores” (campo apenas para uso do SESCOOP).
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Despesas
Após incluir o período e local de realização, passe para a aba “Despesas”:

As informações no quadro referem-se aos saldos por origem de recurso, ou seja, os valores
disponíveis:

Na sequência, estarão listadas os tipos de despesa previstas no planejamento. Perceba que os
valores inseridos são descontados no saldo.
- Preencher os campos disponíveis em “Tipo” com o detalhamento da despesa.
Exemplo:
Tipo: Serviços Especializados
Detalhamento: Honorários do Instrutor

9.4 RESUMO
Na aba “Resumo”, clicar em “Atualizar” e conferir as informações.
Dica: antes de finalizar qualquer projeto, utilize esta aba para verificar se está faltando algum
lançamento e se as informações estão corretas.
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Após conferir as informações, clicar em “Finalizar” no canto superior direito.
Observações: O botão “Rascunho”, permite salvar o projeto em qualquer etapa. No caso de salvar
um rascunho para continuar a criação do projeto posteriormente, utilize o mesmo caminho para
dar continuidade: menu Projeto/Projeto/Criar Projeto. Dica: salve o projeto por etapas, evitando
possíveis perdas de informações.

Informação 1: Após clicar em finalizar, o projeto será submetido para análise do SESCOOP/ES,
para autorização da sua realização. Caso o SESCOOP/ES encontre anomalias no projeto, o analista
responsável pelo mesmo entrará em contato com o ADH da cooperativa, para realização dos
ajustes.
Informação 2: Após o projeto ser autorizado, o ADH da cooperativa receberá o oficio de
aprovação. O ADH deverá retirar através do sistema o Formulário de Requisição para Realização
de Projetos e coletar as assinaturas necessárias e enviar para o SESCOOP/ES.

Requisição para Realização de Eventos
Para emissão da requisição para realização de eventos, o ADH deverá seguir o caminho abaixo:
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A requisição para a realização de eventos é um pedido de autorização para a execução do projeto,
sendo assim, deve ser emitido antes da execução do. Após seguir o caminho da imagem, clique
sobre o ícone do PDF para gerar o documento.
Informação 3: Após a autorização para execução do projeto ser concedida, o SESCOOP/ES irá
iniciar o processo de contratação do instrutor/palestrante para o projeto.

10. EXECUÇÃO/INSCRIÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
A partir do momento que o projeto passa para situação Aprovado, é possível fazer a inscrição dos
participantes: menu Projeto > Execução/Fechamento > Inscrição Módulo/Turma.
- Selecione o projeto desejado (utilize os filtros de busca se necessário);
- Para incluir beneficiários(participantes), clique sobre o botão no topo direito:

Caso tenha data limite para inscrição (opção disponível na criação do projeto), o sistema não
permitirá inscrições posteriores à data registrada.

- Utilize os campos “CPF” ou “Nome” para pesquisar o beneficiário;
- Para inscrever um único beneficiário, basta clicar no ícone ao lado do nome desejado. Perceba
que existem as opções de inscrição ou lista de espera;
- Para inscrever vários beneficiários em uma única vez, utilize a tecla SHIFT ou CTRL para
selecioná-los e depois clique no botão de “Inscrever” no topo direito:
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Para inscrever
um beneficiário
por vez.

Use a tecla SHIFT e
CTRL para selecionar e
inscrever mais de um
beneficiário por vez.

- Quando o projeto possui mais de um módulo, o sistema perguntará se deseja inscrever o(s)
beneficiário(s) em todos os módulos. Em caso afirmativo, o beneficiário será inscrito em todos os
módulos referentes à sua turma.
- Caso tente inscrever beneficiários além do Limite de Vagas, os remanescentes vão
automaticamente para a Lista de Espera e aparecerá o aviso:

- O sistema permite passar beneficiários da lista de espera para Inscritos: ao fechar a janela de
pesquisa de beneficiários, o sistema mostra os inscritos e, abaixo, a lista de espera. Para passar da
lista de espera para lista de inscritos, utilize os mesmos botões e comandos da inscrição (botão ao
lado do nome, ou selecionar vários e clicar em Inscrever Selecionados).
- Verifique a Data de Vencimento do Cadastro:

Caso o cadastro do beneficiário esteja vencido, o sistema não permitirá a inscrição.
- Neste caso, clique no ícone “lápis” ao lado da data vencida. Uma nova janela do cadastro do
beneficiário abrirá. Verifique as informações e clique em Salvar.
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- Feche a janela de cadastro e pesquise novamente o mesmo beneficiário. Ele já constará com
nova data de vencimento de cadastro e poderá ser inscrito.

11. LISTA DE PRESENÇA
- Acesse o menu Projeto > Execução/Fechamento > Lista de Presença e selecione o
projeto desejado (utilize os filtros de busca se necessário);
- Se necessário, utilize filtros das colunas e selecione a turma com o módulo desejado clicando
sobre a lupa:
- Abrirá uma nova janela com os inscritos e o sistema fornecerá diferentes opções:

- As listas podem ser geradas com ou sem CPF dos participantes (selecionar ou não o campo
“Imprimir CPF”);
- Poderá ser gerada uma lista por período (quando o módulo possui mais de uma data) ou uma
única lista para o módulo, contemplando a data inicial e final;
- As listas poderão ser geradas no formato PDF e Excel;
- O sistema também permite gerar listas em branco;
- A opção “Gerar Crachás Participantes” emite a relação de participantes em forma de etiqueta,
para utilização em crachás.

12. FICHA DE AVALIAÇÃO
Para emitir Ficha de Avaliação é preciso acessar o menu de formulários do projeto:
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Selecione o projeto, a turma, o módulo e clique sobre o ícone de PDF:
As informações de cabeçalho já virão automaticamente preenchidas.

13. FECHAMENTO
13.1 - Lançar Presença de Participantes
- No menu: Projeto > Execução/Fechamento > Lançar Presença de Participantes
Selecione o projeto desejado (utilize os filtros de busca se necessário);
- Selecione a turma;
- Selecione o módulo;
- A lista de participantes aparecerá em uma nova janela. Todos estarão com a situação “Inscrito”,
que significa presença. Portanto, a situação deve ser alterada apenas para os participantes que
não estiveram presentes;
- Para alterar a situação de um ou mais participantes, selecione-os e marque a opção desejada.
Clique no botão “Confirmar”;

13.2 - Lançar Avaliação
- Acesse o menu: Projeto > Execução/Fechamento > Lançar Avaliação
- Selecione o projeto, a turma, o módulo e o modelo da avaliação;
- Preencha os campos com as notas informadas. Sendo nota 5 para ☺☺ e 1 para ;
- Após lançar todas as notas de 1 folha de avaliação, clique em Salvar, aguarde a mensagem
“avaliação criada com sucesso” no topo da página e inicie a próxima folha de avaliação.
O lançamento das avaliações gerará o gráfico e as notas automaticamente no Relatório de
Fechamento e no Painel de Controle.
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Caso necessite interromper o lançamento das avaliações, aquelas lançadas anteriormente estarão
salvas no sistema e aparecem abaixo dos botões SALVAR e CANCELAR mostrados acima.

Depois de lançar TODAS as folhas de avaliação lançadas, clique em Concluir Lançamento.
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Caso haja necessidade de realizar outros lançamentos após “Concluir Lançamento”, um analista
Sescoop pode liberar o lançamento das avaliações após a conclusão. Para isso deve clicar no
botão:

14. LANÇAR DESPESA REALIZADA
Acesse o menu: Projeto > Execução/Fechamento > Lançar Despesa Realizada
Selecione o projeto, a turma e o módulo;
Preencha os campos com o valor realizado de cada despesa e clique no botão “Salvar”.

15. RELATÓRIO DE FECHAMENTO
Após a realização do projeto, o ADH deverá preencher o relatório de fechamento do mesmo.
- Acesse o menu: Relatório > Projetos > Fechamento > Relatório de Fechamento
- Selecione o projeto (se necessário utilize os filtros de pesquisa);

- O botão “Relatos” será utilizado para visualizar os relatórios de fechamento já criados;
- Para criar um Relatório de Fechamento, clique no botão “Módulos”;
- Selecione o módulo desejado. Para criar um único relatório para mais de um módulo, selecione
todos desejados;
- Clique no botão “Incluir”, no canto superior direito da tela;
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- Os campos Data de Fechamento e Responsável já estarão preenchidos;
- Logo abaixo alguns dados estarão disponíveis (título do projeto, número, ano, cooperativa e
valor);
- O gráfico com as notas das avaliações lançadas anteriormente e o número de participantes
efetivos lançados serão migrados automaticamente pelo sistema;

Os seguintes campos deverão ser preenchidos:

- OBJETIVOS: Neste campo deve ser relatado se os objetivos propostos foram cumpridos ou não.
Não é necessário repetir quais são os objetivos;
- PROGRAMA RESUMIDO: Informar se o programa resumido foi seguido ou se houve alguma
alteração no conteúdo. Não é necessário repetir qual foi o programa resumido;
- RELATOS: Preencher com possíveis relatos ocorridos por parte dos participantes, instrutor ou
demais envolvidos na realização do módulo. Caso não haja relatos, informar que não ocorreram
para que o campo não fique em branco;

- FOTOS DO EVENTO:
- Clicar no botão “Selecionar”;
- Selecionar o arquivo correspondente à foto (máximo 500kb);
- Clicar no botão “Publicar”;
- Até quatro fotos poderão ser publicadas;

- Não havendo fotos, o campo “JUSTIFICATIVA POR AUSÊNCIA DAS FOTOS” deverá ser
preenchido, constando o motivo. Lembrando que a ausência de fotos deverá ser uma exceção,
devido sua importância para o relatório de fechamento;
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- INSTRUTOR: Relatar sobre o desempenho do instrutor, relacionamento com a turma,
conhecimento sobre o tema e outros comentários pertinentes retirados das avaliações
preenchidas pelos participantes;
- MATERIAL DIDÁTICO/CONTEÚDO: Preencher com considerações acerca dos materiais utilizados
e conteúdo, como qualidade e pertinência;
- MATERIAL EQUIPAMENTOS/AMBIENTE: Inserir comentários sobre a infraestrutura do
treinamento, como qualidade dos equipamentos/ambiente e se estavam adequados para
execução do módulo;
- EXPECTATIVAS DO GRUPO: Relatar sobre as expectativas do grupo (turma), se foram supridas e
de que forma foram alcançadas;
- AVALIAÇÃO DA TURMA: Neste campo deve ser inserido a avaliação do professor com relação à
turma, como interesse, desempenho, desenvolvimento das atividades, entre outros;
- SUGESTÕES e RECOMENDAÇÕES: Preencher com sugestões e recomendações do instrutor e dos
participantes para melhoria do treinamento;
Em seguida, os campos referem-se especificamente ao módulo em relato. É o momento de
justificar eventuais ocorrências relacionadas aos seguintes fatores:
- Data do Evento: justificar caso tenha ocorrido alterações nas datas;
- Total de Horas: justificar alterações na carga horária;
- Participações: justificar se a diferença de participações (prevista x realizada) tiver sido superior
ao permitido.
- Nº Público Externo: informar o número de público externo atendido.
Após finalizar o preenchimento, selecionar uma das seguintes opções disponíveis no topo direito:

Apenas visualiza
o relatório,
permite editar
posteriormente.

Salva o
relatório e
permite editar
posteriormente.
Gera o relatório
em definitivo,
não permite
editar
posteriormente.

Informação 1: Lembramos que o Agente de Desenvolvimento Humano possui 20 dias corridos,
após a realização do evento, para preencher o relatório de fechamento.
Informação 2: Após o relatório ser gerado, o mesmo será submetido para aprovação do
SESCOOP/ES, caso o mesmo seja recusado, o analista responsável pelo projeto informará ao ADH
e o relatório ficará aberto novamente para os ajustes necessários por parte do ADH.
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Informação 3: Caso o relatório seja aprovado, o ADH deverá enviar os seguintes documentos para
o SESCOOP/ES:
➢
➢
➢
➢

Lista de Presença
Relatório Assinado
Fichas de Avaliação
Notas fiscais de contrapartida

Após o recebimento dos documentos físicos, o analista responsável irá encerrar o projeto, emitir
os certificados e enviá-los para o ADH.

16. CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS
Para realizar o cadastro de um beneficiário da cooperativa, o ADH deverá realizar os seguintes
procedimentos:
Acesse o menu: Beneficiário > Cadastro

Nesta tela o ADH, pode consultar todos os beneficiários cadastrados pela cooperativa, utilize os
filtros caso necessário.
- Para cadastrar um novo beneficiário, clique no botão: +NOVO
- Insira o CPF do beneficiário, caso o mesmo já esteja cadastrado no banco de dados, uma
mensagem aparecerá na tela.
- Preencha os dados solicitados
Obs: Os campos que possuem * o preenchimento é obrigatório.
- Vincular Cooperativa
Após preencher os dados iniciais de cadastro, o ADH deverá vincular o beneficiário a cooperativa,
conforme a tela abaixo:
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Cooperativa: Já virá preenchido;
Setor: Selecione o setor de alocação do beneficiário;
Função: Selecione a função do beneficiário;
Instituição: Somente caso o beneficiário seja ligado a alguma instituição (campo opcional);
Sub Setor: Selecione o sub setor do beneficiário;
Data de Admissão: Informe a data de admissão do beneficiário na cooperativa, caso o ADH não
possua a informação, defina uma data padrão para admissão de todos beneficiários cadastrados;
Data Demissão: Apenas preencha caso o beneficiário seja desligado da cooperativa (campo
opcional).
Após preencher os campos obrigatórios, clique no botão +INCLUIR.

17. CADASTRAMENTO DE SETORES E SUBSETORES
Para cadastrar setores e subsetores da cooperativa, o ADH deverá realizar os seguintes
procedimentos:
Acesse o menu: Parâmetros Gerais > Configurações Gerais > Setores
•

Setores: informar um código (numeral) para o setor, definir Sigla e Descrição
(nome/identificação) e marcar se estará ativo ou inativo. O setor “NE” - não
especificado - já virá cadastrado.

Acesse o menu: Parâmetros Gerais > Configurações Gerais > Subsetores
•

Subsetores: informar um código (numeral) para o subsetor e a Descrição
(nome/identificação), selecionar a qual Setor estará vinculado e marcar se estará ativo
ou inativo.

18. CADASTRAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS
Para cadastrar empresa ou a própria cooperativa como prestadora de serviços, o ADH deverá
realizar os seguintes procedimentos:
Acesse o menu: Parâmetros Gerais > Empresas Prestadora de Serviços > Cadastrar
O painel exibirá as opções de pesquisa de empresas, caso necessário, utilize os filtros.
Clique no botão +INCLUIR
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Preencha os dados cadastrais da empresa ou da cooperativa.
Obs: Os campos com * são obrigatórios.
Ao terminar o preenchimento, clique no botão SALVAR.

19. CADASTRAMENTO DE LOCAL DE REALIZAÇÃO DE PROJETOS
Para cadastrar locais de realização, o ADH deverá realizar os seguintes procedimentos:
Acesse o menu: Parâmetros Gerais > Empresas Prestadora de Serviços > Local de
Realização

O painel exibirá todos os locais cadastrados no sistema. Caso deseje pesquisar, utilize os filtros.
Clique no botão +ADICIONAR
Preencha os campos obrigatórios(*):

Obs: Para o cadastramento do local de realização, é necessário vincular o mesmo a alguma
empresa prestadora de serviço, caso o local de realização seja auditório/sala/espaço da
cooperativa, o ADH deve cadastrar primeiro a cooperativa como uma empresa prestadora de
serviço.
- Caso o local de realização seja gratuito, insira o valor R$ 0,00 no espaço Valor de Locação.
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20. PAINEL DE MENSAGENS
O painel de mensagens funciona como um e-mail interno do sistema GDH, ele pode ser usado
para comunicação entre os ADH’s da cooperativa e com os analistas do SESCOOP/ES.
Acesse o menu: Painel de Mensagens

Para enviar uma mensagem para outro usuário, digite o nome da pessoa desejada e clique no
botão +ADICIONAR
O sistema irá buscar os usuários com o nome desejado, selecione o endereço.
Digite a mensagem e clique no botão ENVIAR.
Obs: No botão PROJETOS existe a possibilidade de adicionar o título do projeto que irá ser tratado
no e-mail, mas é importante ressaltar que apenas o título do projeto será anexado.
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21. GUIA DO USUÁRIO
Segue abaixo o guia resumido para utilização inicial do GDH:
1 – Acesse o sistema com seu login e senha
2 - Cadastre os Setores e Subsetores da Cooperativa
3 - Cadastre a Cooperativa como empresa prestadora de serviço
4 – Cadastre os Locais de realização de projetos
5 – Cadastre a data do ciclo de planejamento da Cooperativa
6 – Distribua o valor limite da Cooperativa
7 - Cadastre a proposta global de planejamento – Proposta de planejamento
8 – Cadastre os planejamentos da cooperativa
9 – Lance o projeto referente ao planejamento aprovado
10 – Realize o projeto
11 – Lance a presença, avaliação e despesas realizadas do projeto
12 – Preencha o relatório de fechamento do projeto
13 – Envie os documentos físicos e o relatório assinado para o SESCOOP/ES.
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