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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 colaboradores, cooperados e 
consumidores da Coopera.

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



O curso ensina a Língua de Sinais Brasileira, do alfabeto as características 
básicas da fonologia. Além de promover atividades práticas e abordar 
aspectos clínicos, educacionais e sócio antropológicos da surdez.

CURSO S EAD

Libras

A modalidade à distância é aberta aos 
cooperados em geral, destinada também aos 
professores, gestores, supervisores, 
orientadores e profissionais não docentes que 
atuam na região.

40 horas/aula02 de setembro



O curso tem como objetivo ensinar o que é, e como surgiu o voluntariado, os
benefícios de se tornar um voluntário e incentivar o voluntariado em ação.

CURSO S EAD

Voluntariado

Para quem deseja aprender sobre como ajudar a  
melhorar a vida das outras pessoas e 
acrescentar positivamente na comunidade.

10 horas/aula10 de dezembro



Abordar os três setores da sociedade. Ensina sobre a elaboração de um
projeto social, captação de recurso, mobilização de voluntários e prestação
de contas do mesmo.

CURSO S EAD

Elaboração de Projetos Sociais

Estudantes e trabalhadores que buscam se
qualificar e atualizar seu currículo para o mercado
de trabalho.

20 horas/aula10 de dezembro



Tratar sobre comunidades e sua dinâmica. O curso expõe as características
e desafios dos líderes e ensina práticas que podem legitimar o cidadão a se
tornar um líder comunitário.

CURSO S EAD

Liderança Comunitária

Líderes comunitários, colaboradores de
instituições do Terceiro Setor, acadêmicos de
Serviço Social, Direito, Pedagogia e demais
interessados na temática.

12 horas/aula10 de dezembro



O objetivo do curso é ensinar sobre comunicação e liderança. Com
ensinamentos sobre como conduzir reuniões, projetos e lidar com equipes.
Além de ensinar sobre feedbacks eficazes, visando melhores resultados e a
lidar com conflitos e ruídos de comunicação.

CURSO S EAD

Comunicação para Líderes

Pessoas que necessitem aprimorar o
autoconhecimento e ampliar as habilidades ao
relacionar-se.

10 horas/aula

Clique aqui e veja a ementa completa deste curso

10 de dezembro

https://drive.google.com/file/d/1siE48n7QyX6_djO2xZCPa2hFSJ8zcXHh/view?usp=sharing


Ao longo do curso os alunos aprendem sobre a relação operador e máquina,
manutenção produtiva total, medição com paquímetro e trena, além das
noções básicas de ajustagem. O curso também aborda os tipos e técnicas de
lubrificação, bem como os elementos de fixação como parafusos, roscas e
machos, e elementos de transmissão, como rolamentos, acoplamentos,
mancais, engrenagens, redutores, polias, correias e bombas.

CURSO S EAD

Mecânica Básica

Pessoas de diversas áreas de conhecimento e
estudantes que desejam adquirir maiores
informações sobre as questões que envolvem
as Noções Básicas de Mecânica.

24 horas/aula online
16 horas/aula práticas

20 de setembro



O curso ensina desde as regras básicas de segurança e proteção, até a teoria e a prática.
Nele o aluno estuda as grandezas elétricas, os instrumentos de medidas, materiais
condutores, semicondutores e isolantes, dispositivos de comando de iluminação,
sinalização e proteção. Conhece melhor a Lei de Ohm, símbolos gráficos para instalações
elétricas prediais, como utilizar esquemas elétricos e como decifrar um projeto elétrico
predial. Entre os assuntos abordados também está a previsão de carga e divisão das
instalações elétricas, luminotécnica, fornecimento de energia elétrica, condutores
elétricos, aterramento em instalações elétricas e eletrodutos, e acessórios para
instalações elétricas.

CURSO S EAD

Elétrica Básica

Estudantes e profissionais da comunidade que
buscam iniciar na área de elétrica.

24 horas/aula
+ 16 horas/aula

13 de setembro



O curso de empreendedorismo aborda conceitos como modelo de negócio, a
escolha do formato jurídico da nova empresa, elaboração do plano de
negócios para que objetivo seja alcançado e a importância do marketing
para o empreendedor. Durante o curso, também são desenvolvidas
dinâmicas para os alunos colocarem em prática o conteúdo teórico, como a
realização de pesquisa de mercado, preço e custo e como definir valor do
produto, e a elaboração do plano de negócio.

CURSO S EAD

Empreendedorismo

Pessoas que desejam começar a empreender e
ter um negócio próprio.

12 horas/aula22 de novembro



Explicar o que é um atendimento e sua importância. Ao longo do curso é
abordado a ética no atendimento ao cliente, postura e técnica para melhor
atender, bem como aparência e vestuário durante o atendimento. Outros
assuntos são os requisitos para contratação, motivação, comunicação e
trabalho em equipe. Além de abordar sobre o profissional de atendimento,
perfis de cliente, atendimento telefônico e preferencial.

CURSO S EAD

Excelência em atendimento

Microempreendedores, artesãos, vendedores e
pessoas que desejam aprimorar a sua
comunicação e método de atendimento para
fidelizar os clientes.

12 horas/aula22 de novembro



O objetivo do curso é trabalhar técnicas de negociação, como ganha-ganha,
administração de conflitos na negociação e inteligência emocional.

CURSO S EAD

Técnicas de Negociação

Microempreendedor individual, microempresa,
empresa de pequeno porte, artesãos e qualquer
pessoa que possua interesse em técnicas de
negociação.

10 horas/aula22 de novembro



Os alunos aprendem como se portar e vender mais. Ao longo das aulas é
abordado sobre ética, postura, aparência e como falar e construir
relacionamento com o cliente. O curso ainda ensina sobre planejamento,
organização, controle de venda, meta, processos de vendas, técnicas de
negociação e desenvolvimento de estratégias, além do PDCA voltado para
vendas.

CURSO S EAD

Gestão de Vendas

A gestão de vendas é essencial para qualquer
empresa. O curso é para pessoas que desejam
entrar nesta área profissional.

15 horas/aula10 de dezembro



Aprender como trabalhar em equipe, administrar conflitos e ter
comunicação assertiva para chegar aos resultados, com foco, atitude,
proatividade e responsabilidade.

CURSO S EAD

Gestão de Equipes

Público em geral, funcionários de micro e
pequenas empresas ou pessoas que estão
começando a treinar uma equipe para
trabalharem juntas.

12 horas/aula22 de novembro



Tratar sobre relações e características dos líderes e liderados, bem como os
modelos comportamentais de cada um. Conhecer os processos e caminhos
para alcançar resultados, por meio de estratégias, organização das relações
interpessoais e valorização dos envolvidos. Aprender como interpretar e
transmitir a informação, monitorar resultados, delegar tarefas e utilizar
ferramentas de gestão.

CURSO S EAD

Liderança de Produção

Líderes de produção, profissionais que atuam
na área industrial e buscam aprimorar os seus
conhecimentos em liderança para alcançar
melhores resultados.

12 horas/aula10 de dezembro



O curso ensina como definir uma política financeira, gerar dados para auxiliar
na tomada de decisão, ter controle financeiro efetivo sobre as entradas e
saídas da empresa.

CURSO S EAD

Fluxo de Caixa

Clique aqui e veja a ementa completa deste curso

Curso destinado para pessoas que buscam 
aprender e aperfeiçoar o controle financeiro da 
empresa própria os de terceiros. 

12 horas/aula22 de novembro

https://drive.google.com/file/d/1siE48n7QyX6_djO2xZCPa2hFSJ8zcXHh/view?usp=sharing



