O Integra Coopera, em parceria com a SATC Digital disponibiliza diversos Cursos
Livres de alto nível e eﬁciência.
São dezenas de cursos com materiais dialógicos, recursos funcionais e intuitivos,
para atender as necessidades e realidade dos membros do Integra Coopera.

Conﬁra todos os cursos disponíveis e entre em contato para fazer sua inscrição.
Libras

Comunicação
para Líderes

Voluntariado
Elaboração de
Projetos Sociais
Liderança
Comunitária

Elétrica Básica
Mecânica Básica

Empreendedorismo

Gestão de Vendas

Excelência em
Atendimento

Gestão de Equipes

Técnicas de
Negociação

Liderança de Produção
Fluxo de Caixa

Libras
Ementa
Lei n.º 10.436 de 24 de abril de 2002, aspectos linguísticos das
libras, alfabeto, tabela de classiﬁcadores, sinais, verbos e
sentimentos. Aspectos clínicos, educacionais e sócio
antropológicos da surdez. A Língua de Sinais Brasileira Libras: características básicas da fonologia. Noções básicas
de léxico, de morfologia e de sintaxe com apoio de recursos
audiovisuais. Noções de variação. Práticas de libras:
desenvolver a expressão visual-espacial.

Carga Horária

40 horas/aula
Disponível em:

02/09

Voluntariado
Ementa
Conhecer o que é e como surgiu o voluntariado. Entender os
benefícios de se tornar um voluntário. Voluntariado em ação.

Carga Horária

10 horas/aula
Disponível em:

10/12

Elaboração de Projetos Sociais
Ementa
Os três setores da sociedade. Elaboração de um projeto social.
Captação de recursos. Mobilização de voluntários. Prestação
de contas.

Carga Horária

20 horas/aula
Disponível em:

10/12

Liderança Comunitária
Ementa
Comunidades e sua dinâmica. As características e desaﬁos do
líderes e práticas que possam legitimar o cidadão a se tornar
um líder comunitário.

Carga Horária

12 horas/aula
Disponível em:

10/12

Comunicação para Líderes
Ementa
Comunicação e liderança: como conduzir reuniões, projetos e
lidar com equipes. Feedbacks eﬁcazes visando a melhores
resultados. Como lidar com conﬂitos e ruídos de comunicação.
Comunicação diferenciada na gestão.

Carga Horária

10 horas/aula
Disponível em:

10/12

Mecânica Básica
Ementa
Operador e a máquina. Manutenção produtiva total. Metrologia:
medição com paquímetro e trena. Noções básicas de
ajustagem. Lubriﬁcação: tipos e técnicas. Elementos de
ﬁxação. Parafusos: especiﬁcação e aplicação. Tipos de roscas
e machos. Elementos de transmissão: rolamentos,
acoplamentos, mancais, engrenagens, redutores, polias e
correias, bombas.

Carga Horária

24 horas/aula
16 horas/aula
Disponível em:

20/09

Elétrica Básica
Ementa
Regras básicas de segurança. Grandezas elétricas.
Instrumentos de medidas elétricas. Materiais condutores,
semicondutores e isolantes. Lei de Ohm. Símbolos gráﬁcos
para instalações elétricas prediais. Utilização de esquemas
elétricos. Como decifrar um projeto elétrico predial.
Dispositivos de comando de iluminação, sinalização e
proteção. Luminotécnica. Previsão de carga e divisão das
instalações elétricas. Fornecimento de energia elétrica.
Condutores elétricos. Aterramento em instalações elétricas.
Eletrodutos e acessórios para instalações elétricas. Proteção
em instalações elétricas. Proteção contra descargas elétricas
atmosféricas.

Carga Horária

24 horas/aula
16 horas/aula
Disponível em:

13/09

Empreendedorismo
Ementa

Carga Horária

Conceito de empreendedor: tomar a iniciativa de empreender, de ter um negócio
próprio. Modelos de negócios: momento de escolha do formato jurídico da nova
empresa (MEI, ME, EPP, EI e EIRELI). Plano de negócios: conhecer os passos que
devem ser dados para que os objetivos sejam alcançados, diminuindo os riscos e
as incertezas para o empreendedor. Marketing para o empreendedor: trabalhar a
inovação, identiﬁcar oportunidades e conhecer custos de oportunidades
(ﬁnanceiro e mercado). Observação: nos encontros serão desenvolvidas
dinâmicas para os alunos colocarem em prática o conteúdo teórico. Dentre estas
dinâmicas será desenvolvido: pesquisa de mercado: incentivar as pessoas para
conhecer/pesquisar a região com os modelos de empreendedorismo. Preço
custo x Preço venda: trabalhar o conhecimento de ganho em cima do custo das
mercadorias, bem como deﬁnir o preço de venda do seu produto/serviço. Plano
de negócios: colocar no papel uma ideia factível de realizar, ou seja, incentivar as
pessoas a ter algum tipo de negócio.

12 horas/aula
Disponível em:

22/11

Excelência em Atendimento
Ementa
Negociação ganha-ganha. Técnicas negociais. Administração
de conﬂitos via negociação. Inteligência emocional nas
negociações.

Carga Horária

12 horas/aula
Disponível em:

22/11

Técnicas de Negociação
Ementa
Negociação ganha-ganha. Técnicas negociais. Administração
de conﬂitos via negociação. Inteligência emocional nas
negociações.

Carga Horária

10 horas/aula
Disponível em:

22/11

Gestão de Vendas
Ementa
Ética no atendimento e venda. Postura, aparência e cuidados
pessoais. Evitando os vícios de linguagem. Conhecendo seus
clientes e seus negócios. Estabelecendo conﬁança e
construindo um relacionamento. Planejamento, organização,
controle de venda e metas. Ciclo PDCA voltado para vendas.
Processos de vendas. Técnicas de negociação. Preparação: o
que fazer antes da negociação. A mente do negociador:
desenvolvendo estratégias. Venda e negociação –
“ganha-ganha”.

Carga Horária

15 horas/aula
Disponível em:

10/12

Gestão de Equipes
Ementa
Trabalho em equipe. Missão e visão. Foco. Atitude,
proatividade, postura, personalidade, responsabilidade,
conﬁança e sigilo proﬁssional. Comunicação assertiva. Como
administrar conﬂitos. Comprometimento com foco em
resultado. Brainstorming.

Carga Horária

10 horas/aula
Disponível em:

22/11

Liderança de Produção
Ementa
Líder: relações e características; Liderado: relações de
características; Resultados: metas, objetivos, desaﬁos; Processo:
tipos e características comuns.

Carga Horária

12 horas/aula

Modelos comportamentais: identiﬁcando o perﬁl comportamental do Disponível em:
líder, liderado e equipe.
Estratégia: conhecendo o chão que pisa; organizando as relações
interpessoais; valorizando os envolvidos; trabalhando a proatividade.
Fazendo um trabalho diferenciado: interpretando a informação;
transmitindo a informação; monitorando os resultados; delegando e
monitorando as tarefas; utilizando ferramentas de gestão; motivando
a equipe em busca de resultados.

10/12

Fluxo de Caixa
Ementa
Deﬁnição de uma política ﬁnanceira. Geração de dados
ﬁnanceiros para auxiliar as empresas na tomada de decisão
das aplicações de investimentos e novos produtos. Controle
ﬁnanceiro efetivo sobre o ﬁnanceiro da empresa (entradas e
saídas).

Carga Horária

12 horas/aula
Disponível em:

22/11

