


O que é o Espaço Integra Coopera?

Manifesto Integra Coopera

Estrutura física

Parceiros de atuação

Eixos de atuação

Serviços

Cursos

Localização



É um espaço educativo criativo que atua facilitando expressões e conversas 
sociais, provocando a comunidade a dialogar, compartilhar processos de 
aprendizagem e desenvolvimento individual e coletivo. Tendo como eixos 
centrais de atuação:



Somos um espaço cooperativo, comunitário, colaborativo!
Buscamos acolher todas iniciativas sociais para que sejam refinadas, desenvolvidas e 
aceleradas.
Por meio da SUSTENTABILIDADE, gerar consciência social. 
Atuando com EMPREENDEDORISMO, estimular a percepção da realidade na intenção da ação. 
Aliados à TECNOLOGIA promover a integração do fisital dentro do trabalho comunitário. 
Somos Cooperativos, em essência de atuação social. 
Somos Colaborativos, na orquestração de ações inovadoras.
Somos Comunitários, acolhendo as necessidades coletivas. 

Queremos de forma íntegra cooperar para uma sociedade mais consciente e humana. 
Cultivando um espaço aberto para todas a ideias e iniciativas que se identifiquem com nossa 
energia.



Espaço para

130 pessoas
com Sonorização

Projetor
Climatização
Wi-fi



Espaço para

80 pessoas
com Mobília de cozinha

Próprio para cursos de culinária
Próprio para cursos de confeitaria



Árvore-biblioteca com acervo de 
livros infantojuvenis e para adultos 
com diversos temas, que podem ser 
emprestados à comunidade.



Espaço para

10 a 15 pessoas
com Mesa

Cadeiras
Armário
Materiais diversos para cursos
Wi-fi



Espaço para

10 a 15 pessoas
com Mesa

Cadeiras
Armário
Wi-fi Uso do espaço mediante solicitação de agenda. 

Reserva de espaço por e-mail:
integracoop@coopera.com.br



Sala específica para acolher 
pessoas que precisam de cuidados 
psicológicos e de fisioterapias como 
tratamento pós-COVID-19.



Dois espaços, interno e externo para

10 pessoas
com Acomodações para encontros de trabalho

Reuniões de pesquisa
Rodas de conversas
Wi-fi Uso do espaço mediante solicitação de agenda. 

Reserva de espaço por e-mail:
integracoop@coopera.com.br



Instituições de Ensino: 

O espaço tem como objetivo integrar múltiplas 
capacidades institucionais que possam colaborar com 
as necessidades da comunidade.

Instituições Empresariais:



TECNOLOGIA

ESPAÇO FÍSICO
Auditório
Espaço Gourmet - Cozinha 
Acervo de livros
Sala de Artesanato
Sala de Reuniões
Sala de Acolhimento 
Espaço de Coworking 
Internet

SUSTENTABILIDADE EMPREENDEDORISMO

SOCIAL • Pós-Covid
Atendimento físico 
Atendimento psicológico

AMBIENTAL
Consumo de energia
Projeto de Eficiência Energética

ECONÔMICO/ CULTURAL
Intercooperação

APRENDIZAGEM E FORMAÇÃO
Orientação profissional
Programa de trainee
Banco de talentos

GRUPOS COLABORATIVOS
Laboratório de Inovação Social
Arte da Terra
Núcleo Feminino
Integra Escolas



ORIENTAÇÃO
PROFISSIONAL

Preparação para o 
trabalho
Primeiro emprego
Recolocação no mercado

ATENDIMENTOS
DE BEM-ESTAR

MASSOTERAPIA
Atendimento para terceira 
idade

REABILITAÇÃO PÓS-COVID-19
Atendimento psicológico 
Atendimento de fisioterapia

OFICINAS

VIOLÃO

ESCRITA E LEITURA

CURSO DE LÍNGUAS

ARTESANATO



Resgatar a tradição dos trabalhos manuais com a técnica de origem 
alemã Bauernmalerei, traduzida como pintura camponesa, adaptada a 
pintura de bolachas.

CURSOS PRESENCIAIS

Pintura - Técnica Bauernmalerei Bolacha da Oma

Essa oficina não 
requer 
conhecimentos e 
habilidades prévias.

Agosto a dezembro
3h/aula
Quartas-feiras

Integra Coopera

Clique aqui e veja a ementa completa deste curso



Resgatar os fazeres e saberes dos trabalhos manuais com a técnica 
Bauernmalerei, que se traduz como pintura camponesa, de origem 
alemã.

CURSOS PRESENCIAIS

Pintura - Técnica Bauernmalerei em materiais

Essa oficina não requer 
conhecimentos e 
habilidades prévias.

Agosto a dezembro
3h/aula
Quartas-feiras

Integra Coopera

Clique aqui e veja a ementa completa deste curso

https://drive.google.com/file/d/1cq3vgvZbGYjRKF3mZhoIAiuBiqjQIjzu/view?usp=sharing


O objetivo da oficina é aprimorar a leitura, escrita e interpretação de 
texto dos participantes, trabalhando os gêneros textuais e suas 
funções sociais dentro de um processo de comunicação.

CURSOS PRESENCIAIS

Oficina - Literatura e Escrita Criativa

Estudantes de
10 a 14 anos.

Agosto a dezembro
2h/aula
Terças-feiras

Integra Coopera

Clique aqui e veja a ementa completa deste curso

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


Proporcionar ao aluno, o domínio das técnicas básicas do violão e da 
percepção musical, trabalhando e exercitando a leitura de cifras, a 
ampliação de repertório do aluno e a prática do instrumento.

CURSOS PRESENCIAIS

Violão

Crianças a partir de 08 
anos, adolescentes e 
adultos de todas as 
idades. 

Agosto a dezembro
1h/aula
Terças-feiras

Integra Coopera

Clique aqui e veja a ementa completa deste curso

https://drive.google.com/file/d/14w5CZOw_xaBohyDKt1U_yA9o5MMVBrWP/view?usp=sharing


Ensinar a técnica em EVA, desde o recorte até esculpir isopor e 
modelá-lo. 

CURSOS PRESENCIAIS

Técnica em EVA

Pessoas com 
interesse em 
desenvolver projetos 
e técnicas.

Agosto a dezembro
2h/aula
Quintas-feiras

Integra Coopera

Clique aqui e veja a ementa completa deste curso

https://drive.google.com/file/d/11gr5XtbhVZ2G7LaTsbC3kZ0E8fnvo_Tb/view?usp=sharing


Ensinar a fazer pão de fermentação natural e cuidar do fermento.

CURSOS PRESENCIAIS

Panificação

Pessoas com 
interesse aprender a 
fazer pão de 
fermentação natural

Agosto a dezembro
8h/aula

Integra Coopera

Clique aqui e veja a ementa completa deste curso

https://drive.google.com/file/d/16GnW4TsKH76C2l8nfHxnppwuB6FMK3Y-/view?usp=sharing


Preparar os participantes (estudantes e profissionais) para terem 
melhor desempenho e oportunidades frente ao mercado de trabalho.

CURSOS PRESENCIAIS

Primeiro Emprego - Preparação para o mercado de trabalho

Jovens e adultos em 
preparação para 
ingressar no mercado 
de trabalho.

Agosto a dezembro
18h

Integra Coopera

Clique aqui e veja a ementa completa deste curso

https://drive.google.com/file/d/1tD81ZV61aoFbzlx3AizaCOchSexfPPfC/view?usp=sharing


O Curso tem como objetivo capacitar pessoas com conhecimentos 
técnicos e práticos na área gastronômica.

CURSOS PRESENCIAIS

Culinária

Todos que têm 
interesse em adquirir 
ou aprofundar 
conhecimentos na 
área da gastronomia.

Agosto a dezembro
3h/aula
Terças e Quintas-
feiras

Integra Coopera

Clique aqui e veja a ementa completa deste curso

https://drive.google.com/file/d/1vBsMxQQdAswONWW72w9VvgjdJjpXHIKz/view?usp=sharing



