
 

 

 

 

 

PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE 

O que é o Programa de Comprometimento e Gratuidade – PCG? 
 

Trata-se de um acordo firmado entre a Administração Nacional do Sesc e o Ministério da 
Educação, através do decreto 6.632 de 5/11/2008 e visa garantir a aplicação de 1/3 (um terço) 
da receita compulsória (contribuição das empresas do comércio repassada pelo INSS para o 
Sesc) líquida nas atividades do PCG.  
 
Estabeleceu-se a ampliação progressiva do comprometimento, iniciando-se com 10% em 2009 e 
chegando a 33,3% em 2014 e se manterá nos anos subseqüentes. Apenas metade desses 
valores será aplicada em ações gratuitas. 
 

PREVISÃO DE DESPESAS - % da Receita Compulsória 

Ano Despesa PCG Despesa com Gratuidade 

2009 10 % 5% 

2010 15 % 7,5% 

2011 20 % 10% 

2012 25 % 12,5% 

2013 30 % 15% 

2014 33,3 % 17% 

2015 33,3 % 17% 
 

Quais são os programas e atividades que fazem parte do PCG 2015 
no Sesc Ceará? 
 
(Os programas e  atividades ofertadas pelo Sesc de maneira gratuita, são divulgados na 
programação mensal. Para maiores informações consulte o Serviço de Atendimento ao 
Cliente – SAC de cada unidade). 
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Programa Educação: 
Atividade Educação de Jovens e Adultos: disponibilidade de diversas turmas no Sesc 
Iguatu,Sesc Fortaleza e nos Centros Educacionais  Sesc Ler: São Gonçalo do Amarante, 
Crateús, Aracati e Quixeramobim; 
Atividade Educação Complementar, modalidade Estudos Ambientais: todas as ações 
continuarão sendo gratuitas no Sesc Iparana (grupo Brigada da Natureza e Horto Medicinal) e no 
Sesc Sobral. Há previsão de gratuidade em Estudos Ambientais nas unidades do Sesc Crato, 
Iguatu, Juazeiro do Norte e São Gonçalo do Amarante; 
Atividade Educação Complementar, modalidade Complementação Curricular - Sala de 
Ciências: promoção de ações gratuitas na Escola Educar Sesc Fortaleza, Sesc Juazeiro do 
Norte e Sesc Sobral; 
Atividade Educação Complementar, modalidade Complementação Curricular – Idiomas: no 
Sesc Fortaleza ( salas na comunidade ) e Sesc Sobral;  
Atividade Educação Complementar, modalidade Complementação Curricular – 
Prévestibular:  no Sesc Fortaleza (comunidade), Sesc Sobral e no Sesc Juazeiro do Norte 
algumas turmas continuarão a fazer parte do PCG; 
Atividade Educação Complementar, modalidade Acompanhamento Pedagógico –
gratuidade para algumas turmas no Sesc Fortaleza, Sesc Crato, Sesc Ibiapina e Sesc São 
Gonçalo do Amarante , Aracati, Quixeramobim e Crateus. 
Atividade Educação Complementar: modalidade Atualização Profissional – previsão de 
gratuidade em cursos, oficinas e palestras de formação continuada de educadores nas unidades 
Sesc Fortaleza, Crato, Sobral, Iguatu e Juazeiro do Norte, Aracati, Crateús, Ibiapina, 
Quixeramobim  e São Gonçalo do Amarante; 
 
Programa Cultura:  
Biblioteca: todas as ações, em todas unidades, farão parte do PCG, exceto multa por atraso na 
devolução de empréstimos; 
Apresentações Artísticas: todas as ações realizadas nas dependências do Sesc, exceto as 
realizadas em parceria, aquelas em que se cobra bilheteria (Teatro Emiliano Queiroz, Sesc 
Iracema, Teatro Patativa do Assaré e Teatro Sesc Adalberto Valmozi) e as realizadas no Sesc 
Iparana; 
Desenvolvimento Artístico e Cultural: em todas unidades há previsão de cursos, oficinas, 
palestras e seminários, com período de realização a ser informado na programação mensal. 
 
Programa Saúde: 
Atividade Educação em Saúde – todas as ações realizadas nas dependências do Sesc, 
inclusive carretas OdontoSesc e Sesc Rio Mar, exceto as realizadas em parceria.  
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Programa Lazer: 
Desenvolvimento Físico-Esportivo – Desporto em Geral / Cursos – farão parte do programa 
os cursos de iniciação esportiva que compõem os projetos Sesc Ativo, Futsal Sesc e Sesc Três 
Pontos 
 
 
Programa Assistência: 
Trabalho com Grupos – Formação de alguns grupos de Idosos no Sesc Fortaleza, Sesc Sobral 
e Sesc Iguatu 

 

Quem pode participar do PCG?  
 

A gratuidade beneficiará, prioritariamente, comerciários e seus dependentes e alunos 
matriculados ou egressos da rede pública da educação básica, com renda familiar de até três 
salários mínimos. Sendo a condição de baixa renda autodeclarada para as atividades que 
necessitem de inscrição. Lembrando que as inscrições devem ser efetivadas no SAC – 
Serviço de Atendimento ao Cliente de cada unidade.  
 

 

Qual a documentação necessária para inscrição nas atividades que 
compõem o PCG?  
 

É imprescindível a apresentação da carteira/matrícula do Sesc. Caso o candidato ainda não a 
tenha, ou esta esteja vencida, deve dirigir-se ao Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) para 
renovação ou efetivação de sua matrícula, portando documentos pessoais normalmente exigidos 
no ato da matrícula. 
 
Para participação em atividades do PCG que requeiram inscrição, o candidato deverá apresentar 
carteira de matrícula do Sesc atualizada, preencher uma Autodeclaração de Renda Familiar 
(Anexo I), comprovando que sua renda não é superior a três salários mínimos, assinar o Termo 
de Informação (Anexo II), que esclarece quais atividades constituem o PCG e que a renovação 
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e/ou a manutenção da gratuidade estará condicionada a 85% da frequência do beneficiário, bem 
como o Questionário Socioeconômico (Anexo III).  
 
No caso de cliente menor de idade, a Autodeclaração deve ser assinada pelo pai, pela mãe, ou 
por responsável legal.  
 
Os estudantes e egressos da rede pública (educação básica) deverão apresentar comprovação 
através de declaração da escola (no caso de estudantes) ou certificado (no caso de egressos).  
 

Quais atividades/modalidades requerem o ato de inscrição? 
 

É necessária a inscrição no SAC e, consequentemente, o cadastro de matrículas nas realizações 
de: 

 Cursos: Educação de Jovens e Adultos, Educação Complementar (Aperfeiçoamento 
Profissional - Formação de professores, Estudos Ambientais, Acompanhamento 
Pedagógico, Complementação Curricular – Idiomas e Prévestibular), Educação em 
Saúde, Desenvolvimento Artístico e Cultura, Desenvolvimento Físico-Esportivo - 
lniciação Esportiva (esportes de quadra, natação, capoeira e artes marciais); 

 

 Primeiro empréstimo do ano na biblioteca; 
 

 Formação de Grupos e cursos – atividade Trabalho com Grupos. 
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ANEXO I -  Programa de Comprometimento e 
Gratuidade – PCG - DECLARAÇÃO DE RENDA FAMILIAR 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome do beneficiário / responsável (no caso de menor): 

Renda 
familiar:  Sem renda   Menos de 1 s. m.   1 á menos 2 s. m.  

 De 2 menos de 3 s. 

m.  

RG: Órgão Expedidor: UF: 

CPF: Nascimento: UF: 

Endereço: 

Complemento: Bairro: 

Cidade: CEP:  UF: 

Telefones p/ contato: Fixo: Celular: 

Beneficiário: Sim   Não  

 Nome do beneficiário:                                                                                     Categoria: 

Eu, acima identificado(a), declaro e atesto que a minha renda familiar mensal não ultrapassa o valor de 3 

salários mínimos nacionais, estando, assim, apto(a) a me candidatar a uma vaga no PCG/SESC, 

atendendo à condição de baixa renda. 

Declaro também que: 

a) recebi do Sesc todas as informações necessárias para a perfeita compreensão das condições que 

me habilitam a me inscrever no PCG; 

b) devo informar ao Sesc qualquer modificação na renda familiar mensal per capita; 

c) compreendo e aceito o acima exposto e declaro que as informações ora prestadas correspondem 

exatamente à situação de fato, podendo ser consideradas verdadeiras para todos os efeitos legais 

cabíveis. 

_____________________, ____________________ de ______. 

                                         

Assinatura do Beneficiário/Responsável (caso de beneficiário 

menor):__________________________ 
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ANEXO II - TERMO DE INFORMAÇÃO SOBRE A GRATUIDADE DAS 
ATIVIDADES DO SESC CEARÁ 

Aos clientes que se enquadram nos pré-requisitos estabelecidos nas normas gerais do Programa de 

Comprometimento e Gratuidade, serão disponibilizadas de forma gratuita as seguintes atividades: 

I) Educação Complementar – turmas de Acompanhamento Pedagógico (PHE) na Educar Sesc de 

Fortaleza, Crato, Ibiapina, São Gonçalo, Aracati, Crateús e Quixeramobim; Idiomas na Educar Sesc 

Fortaleza e Sobral; Prevestibular na Educar Sesc Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte; cursos, 

palestras e seminários voltados para a Formação de Professores e Estudos Ambientais 

observando a oferta de ações gratuitas informadas nos livretos da programação mensal das 

unidades de Fortaleza; Iparana; Crato; Sobral; Iguatu, Juazeiro do Norte, Aracati, Crateús, Ibiapina, 

Quixeramobim e São Gonçalo do Amarante. Sala de Ciências na Educar Sesc Fortaleza, Sesc 

Juazeiro do Norte e SESC Sobral. 

II) Educação de Jovens e adultos – turmas no Sesc Fortaleza (na comunidade), Sesc Iguatu, Sesc 

Ibiapina, Sesc São Gonçalo, Sesc Crateús, Sesc Aracati e Sesc Quixeramobim. 

III) Biblioteca (exceto multa por atraso de devolução de empréstimo);  

IV) Apresentações artísticas (exceto aquelas em que se cobra bilheteria, realizadas no Teatro Sesc 

Emiliano Queiróz, Teatro Sesc Patativa do Assaré, Teatro Sesc Iracema e Teatro Sesc Adalberto 

Valmozi);  

V) Desenvolvimento Artístico Cultural – palestras, seminários, cursos e oficinas observando a oferta 

de ações gratuitas informadas nos livretos da programação mensal das unidades operativas do Sesc; 

VI) Desenvolvimento Físico-Esportivo – Desporto em Geral - cursos – realizado dentro do Projeto 

Sesc Ativo, Futsal SESC e Sesc Três pontos,   realizado nas unidades operacionais do Sesc; 

VII) Educação em Saúde – as ações serão divulgadas no decorrer do ano nas programações mensais 

das unidades operacionais do Sesc; 

VIII) Trabalho com Grupos –  alguns grupos de idosos gratuitos no Sesc Fortaleza, Sesc Sobral e SESC 

Iguatu 

Somente poderão participação dos cursos os clientes que estejam devidamente cadastrados no 

programa, nas unidades de SAC, deste Departamento Regional. 
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A renovação da gratuidade nas atividades acima citadas está condicionada ao cumprimento do 

percentual de 85% (oitenta e cinco por cento) da frequência nas atividades que necessitem de 

inscrição via SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente), que são: I – Educação de Jovens e Adultos; II 

- Educação Complementar (Acompanhamento Pedagógico, Idiomas, Prevestibular e Cursos de 

Formação de Professores); III - Cursos de Desenvolvimento artístico cultural; DFE (projetos Sesc 

Ativo e Futsal Sesc); e Trabalho com Grupos. 

As informações constantes neste termo são válidas para o exercício de 2015. 

 

Beneficiário: ___________________                                                    , ______ de ____________ de 2015                  

Recebido por:      

Assinatura do Beneficiário/Responsável (caso de beneficiário menor): ____________________________ 

                                                                                                                    
CPF n.º  _________________________ 
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Edital ______-PCG – SESC - CE 
 

ANEXO IV – QUESTIONÁRIO SÓCIOECONÔMICO 
 
 

Curso pretendido: 

Turno: Série: 

 
I – INFORMAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome completo: 

Data de Nascimento:        /      /                Idade: Sexo: 

Nacionalidade: Naturalidade: 

RG: CPF: 

Endereço:                                                                              Nº: Bairro: 

CEP:  Cidade:  Estado: 

Telefone Fixo:                                                                                    Telefone Celular:  

 
Portador de alguma deficiência? 
(  ) sim        
(  )não 
 
Caso seja portador de deficiência, assinale a opção abaixo: 
(  ) física/motora    
(  ) visual    

(  ) auditiva      
(  ) mental        

 

 
O candidato: 
Trabalha?         (     ) Sim         (     ) Não         em quê? _________________________________________________ 
Já trabalhou?  (     ) Sim         (     ) Não        em quê? __________________________________________________ 
 
 

ESCOLARIDADE DO CANDIDATO 
 
(   ) Analfabeta 
(   ) Ensino Fundamental Incompleto 
(   ) Ensino Fundamental Completo 
(   ) Ensino Médio Incompleto 
(   ) Ensino Médio Completo 
(   ) Superior Incompleto 
(   ) Superior Completo 

 
 
 

PATRIMÔNIO 
 
A residência  em que o candidato reside é:  
(     ) Própria        
(     ) Alugada       
(     ) Cedida (de parente/amigo)      
(     ) Financiada 

Anexo III 
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II – INFORMAÇÕES DO PAI OU RESPONSAVEL 

Nome Completo  

RG: CPF: 

 

 

____________________,______/_____/______ 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Candidato ou Responsável 

 Quantas pessoas residem na residência (incluindo o candidato)? _______  

 Quantas pessoas trabalham? ______ 
 

Descrição da renda familiar: 

 

NOME PARENTESCO PROFISSÃO RENDA BRUTA 

Exemplo: João Pai Professor R$ 800,00 

 1       

 2       

 3       

 4       

        

 TOTAL   

 


