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Acordo entre SESCOOP/RN e universidade alemã
visa proporcionar Ensino Dual
PARABÉNS
27.11 - Cooperativa dos Agricultores
de Cana-Brava (Coopacan);
29.11 - Federação das Cooperativas
Habitacionais do Rio Grande do Norte
(Fecooharn).
*Fonte: OCB/RN

NOTAS
Acesse
Estão disponíveis para download
no site do SESCOOP/RN as apresentações oferecidas durante o Encontro Regional Cooperativista e no
Seminário das Cooperativas do Ramo
Saúde, realizados no dia 25 de novembro. Lá você pode encontrar (em
formato PDF) as explanações realizadas pelos palestrantes Caio Vitoriano,
Rubens Yoshida, Bruno Portela, Fernando Martinho, Frederick Marcks e
Bertrand Gourgue. Acesse o material
no site: www.sescooprn.coop.br.
Rede Social
Acesse também a Fanpage do SESCOOP/RN no Facebook e confira notícias, vídeos e fotos dos eventos realizados pelo Sistema Cooperativista.
Em destaque, imagens do Encontro
Estadual Cooperativista, Seminário do
Ramo Saúde e Premiação do Programa Cooperjovem em Parelhas/RN.

CURSOS
Encontro de Contadores Cooperativistas
08 de dezembro de 2016
Horário: 08h às 16h
Carga horária: 08h
Local: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do
Norte - CREA/RN

O

presidente da OCB/RN e
do SESCOOP/RN, Roberto Coelho, e o representante da Universidade Steinbeis
Hochschule Berlin (Alemanha), o
Prof.Dr. Joahannes Müller, assinaram a Carta de Intenções para início de uma parceria entre o Sistema Cooperativista do Rio Grande
do Norte e a instituição de ensino
alemã.
O objetivo do acordo é criar,
aqui no Estado, os pré-requisitos
necessários para a instalação de
um posto da Universidade Steinbeis e, posteriormente, poder dar
início ao ensino, em conjunto com
o
Serviço
Nacional
de
Aprendizagem do Cooperativismo
no Rio Grande do Norte
(SESCOOP/RN). O Sistema Dual de
educação é empregado notoriamente na Alemanha, Suíça e Áustria. O modelo consiste na dualidade entre a qualificação teórica e

Roberto Coelho e Dr. Joahannes Müller assinaram a Carta de Inteções
que visa dar início ao projeto do Ensino Dual

a prática em contexto de
trabalho, com o diferencial
de que o peso da qualificação prática é superior à da
qualificação teórica. A característica e o objetivo principal do sistema dual é conjugar
os
conhecimentos

teóricos com competências
adquiridas no posto de trabalho. Os conhecimentos
adquiridos em sala de aula
são desenvolvidos e testados na prática permanentemente ao longo da qualificação.

A Maternidade Unimed completou, no dia 17 de novembro, um ano de funcionamento tendo como uma de suas principais metas aumentar o número
de leitos disponíveis para a obstetrícia na saúde suplementar do Rio Grande
do Norte. A maternidade já realizou mais de 1.500 partos e consolidou essa
e muitas outras metas.

Aula prática de bovinocultura leva a turma do Programa Lídercoop ao campo
A turma do Programa de Formação de Novas Lideranças para
o Cooperativismo (Lídercoop),
acompanhou a primeira aula
prática do módulo de bovinocultura de leite. A aula aconteceu na
propriedade da família dos jovens
Ademir e Aldenir Morais, participantes do Lídercoop.
O módulo é parte da segunda
fase do Programa (composta por
módulos que trabalham as atividades fins de cooperativas do
Ramo Agropecuário) e tem por
objetivo fazer com que os futuros
líderes conheçam a atividade da
bovinocultura,
oportunizando
qualificações técnicas necessárias
para a criação e comercialização
de laticínios bovinos. O Programa

Aula prática foi realizada na propriedade da família de dois integrantes da turma piloto do Lídercoop

Lídercoop é uma iniciativa
que parte de um Projeto
Estruturador da área de
Formação Profissional do
SESCOOP/RN e tem como
objetivo oportunizar aos

participantes, os conhecimentos necessários para
adquirir habilidades e competências com vistas à atuação como novas lideranças no cooperativismo.

