
REGULAMENTO  PROGRAMA DE MENTORIA CPCE 2021/2022  

DO PROGRAMA  

  

Art. 1º Programa de Mentoria, especialmente desenvolvido pelo Conselho Paranaense de 

Cidadania Empresarial, tem como objetivo fomentar a prática de compartilhamento de 

conhecimento tácito e empírico entre os Conselheiros Sênior, doravante designados MENTORES 

e Conselheiros Júnior, ora denominados MENTORADOS  

Art. 2º O Processo de Mentoria é um método de desenvolvimento profissional aplicado pelos 

Conselheiros Mentores (reconhecidos pela experiência profissional), empenhados em 

proporcionar apoio e mobilidade ascendente aos Conselheiros Júnior, mentorados.  

Art. 3º A mentoria prestada no presente programa é uma prática colaborativa e voluntariosa de 

orientação profissional, não gera vínculo empregatício e nem possui o condão de auferir 

qualquer tipo de ganho econômico aos envolvidos, em consonância com as diretrizes do 

Programa de Integridade, do Código de Conduta e da Política Anticorrupção do Sistema Fiep.  

Art. 4º A mentoria é gratuita e terá duração de 6 (seis) meses.  

Art. 5º A mentoria jurídica se dará por meio de encontros presenciais ou por diálogos 

viabilizados por meio de plataforma digital. A periodicidade do encontro entre o mentor e 

mentorado será quinzenal, com carga horária mínima de 12 horas durante os seis meses.  

§1º. Visando à beneficiar e envolver a todos os conselheiros interessados, cada mentor atenderá 

um grupo composto por no máximo 2 (dois) Conselheiros Júnior Mentorados;  

§2º. Para o bom andamento do processo de mentoria, é indispensável o desenvolvimento de 

afinidade entre o mentor e os mentorados;  

§3º. A indisciplina e falta de decoro implicam na imediata exclusão do mentorado do Programa 

de Mentoria.  

Art. 6º. A mentoria poderá ser cancelada a qualquer tempo, bastando à comunicação prévia 

daquele que não mais tenha interesse em dar continuidade ao processo à outra parte envolvida 

e a coordenação do programa.  

Art 7° O programa pretende renovar os conselheiros sêniores a cada ano, mas caso haja desejo 

de permanência o mesmo poderá acontecer e deverá ser acordado junto a coordenação. Na 

qualidade de mentorados, serão admitidos Conselheiros Júnior novos e em casos excepcionais 

os já mentorados poderão fazer outra mentoria no ano seguinte  caso haja vagas disponíveis.  

Não sendo possível a realização de duas mentorias concomitantemente.   

Art 8°   O CPCE estará dando suporte, mas fica sobre o critério de cada mentor, utilizar o método 

e o conteúdo da forma que achar conveniente conforme a idade/graduação e interesse do 

mentorado.  

Art 9°    As áreas da mentoria:   

§1º. - Responsabilidade Social Corporativa  

A responsabilidade social ocorre quando organizações, de forma voluntária, adotam 

comportamentos e ações que promovam o bem-estar dos seus públicos interno e externo, 



havendo dessa forma, um processo contínuo e de melhoria na relação com seus stakeholders 

no que tange não somente o compromisso com pessoas e valores humanos, mas também 

preocupações genuínas com o meio ambiente. Trata-se de um comprometimento ético, pois 

busca promover por meio da sua atuação o desenvolvimento sustentável e o seu próprio 

crescimento de forma responsável auferindo ganhos de imagem e visibilidade, conquistando 

novos mercados, além de serem menos propícias a problemas judiciais. Apresentar quais são os 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para o profissional da Responsabilidade 

Social Corporativa.  §2º. - Mentoring Pacto GLOBAL e ODS;  

Lançado em 2000, o Pacto Global é um chamamento para que as empresas possam alinhar suas 

estratégias de negócios aos 10 princípios que compreendem as áreas de direitos humanos, 

trabalho, meio ambiente e o combate a corrupção.  Os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável compõem uma agenda de ações para acabar com a pobreza, proteger o meio 

ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e 

de prosperidade.  

  

§3º. - Mentoring Sustentabilidade e Inovação;  

A inovação pode ser considerada uma ferramenta para o empreendedor explorar a mudança e 

transformar uma oportunidade em um negócio ou serviço diferente. Para inovar, é preciso gerar 

valor e atender a uma necessidade real, ou seja, há que se ter a aplicabilidade. Recomenda-se 

pensar em negócios e produtos que desde sua concepção estejam alinhados aos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável- ODS, apresentando conhecimentos, habilidades e atitudes 

necessárias para o profissional sustentável e inovador.  

§4º. - Mentoring para o Empreendedorismo Social e OSC;  

O empreendedorismo social é uma forma de negócio que tem como objetivo principal produzir 

bens e serviços que beneficiem a sociedade local e global. O empreendedorismo social 

pressupõe o resgate das pessoas em situações de risco social e promover a melhoria de sua 

condição de vida, por meio da geração de capital social, inclusão e emancipação social. Sendo 

assim, nesta mentoria seria interessante apresentar quais são os conhecimentos necessários, 

habilidades e atitudes essenciais para o profissional dos negócios de impacto e do terceiro setor.  

  

DAS INSCRIÇÕES  

Art. 10º Serão admitidos na qualidade de mentorados, Conselheiros Sênior, sem restrições de 

idade ou de tempo de atuação no conselho.  

Parágrafo único. Os interessados em participar do Programa de Mentoria, na qualidade de 

mentor, deverão encaminhar um e-mail para cpce@fiepr.org.br   

Art. 11º Os interessados em participar do programa de mentoria, na qualidade de mentorado, 

deverão encaminhar um e-mail para cpce@fiepr.org.br contendo as seguintes informações:  

1. Nome Completo;  

2. Telefone (preferencialmente whatsaap) e e-mail;  

3. Endereço residencial e profissional;  



4.  Currículo sumarizado em três linhas;  

6. Área de interesse/atuação;  

7. Razões de interesse no programa de mentoria.  

Art. 12º Ao se inscrever no Programa de Mentoria, o participante concorda com todos os termos 

do presente regulamento.  

DA SELEÇÃO  

Art. 10º A seleção dos mentorados será realizada pelos membros que compõem a coordenação 

do presente programa. Para critério de seleção, será observada a afinidade existente entre a 

área de atuação do mentor e do pretenso mentor3do.  

DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 13º Ao final do processo de mentoria, se cumprido o prazo mínimo de 6 (seis) meses, o 

CPCE, mediante apresentação do relatório do mentorado, emitirá um certificado de participação 

no Programa de Mentoria e um certificado ao mentor.  

Art. 14º Ao se inscrever no programa de mentoria, o participante – mentor ou mentorado - 

autoriza expressamente a utilização da sua imagem e voz, em caráter definitivo e gratuito, 

constante em fotos e filmagens decorrentes da sua participação no programa de Mentoria do 

CPCE.  

Art. 15º Caberá a coordenação do Programa de Mentoria, juntamente com os demais 

integrantes do programa, elaborar e fazer cumprir o presente regulamento; receber e 

homologar as inscrições; selecionar os participantes do programa.  

Art. 16º Os casos omissos, que importam em decisão imediata para o prosseguimento do 

programa de Mentoria, serão decididos pela Coordenação Executiva sob a determinação da 

Diretoria Geral do CPCE. 


