COPERSUCAR E INSTITUTO CRESCER FORMAM PRIMEIRA TURMA EM SANTOS
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São 25 alunos aptos para atuar na produção de eventos
O Programa Conecta –projeto da Copersucar com o Instituto Crescer com apoio do
Fundo de Solidariedade de Santos e da Unimonte–, entrega os diplomas de
conclusão de curso da sua primeira turma em Santos, neste sábado (17 de
dezembro de 2016), no Auditório da Unimonte.
São 25 alunos do curso de qualiﬁcação proﬁssional de Assistente de Produção de
Eventos, que agora se encontram aptos para atuar na produção de espetáculos
artísticos, culturais, audiovisuais e multimídia. O curso teve um semestre de
duração, com carga horária total de 240 horas, e contemplou jovens de 18 a 30
anos que já concluíram o Ensino Médio.
Lançado em agosto de 2015 em Paulínia, onde está instalado o Terminal
Copersucar de Etanol (TCE), o Programa Conecta é mais uma ação de
responsabilidade social da Copersucar, que considera o investimento social
privado como importante instrumento para a transformação e o desenvolvimento
dos cidadãos, para a construção de uma sociedade mais consciente e sustentável.
Além dos cursos de qualiﬁcação proﬁssional, também foram realizadas oﬁcinas de
arte e educação; fóruns em roda e os cafés culturais –estas duas últimas com a
participação da comunidade em geral.
Próximas turmas
Em Santos, as inscrições dos interessados para a turma do primeiro semestre de
2017 podem ser feitas pelo link http://migre.me/uUiVc. As etapas seletivas
acontecerão em janeiro.
Já em Paulínia, as inscrições para a turma do primeiro semestre de 2017 podem
ser feitas pelo link http://migre.me/uHjzN. As etapas seletivas acontecerão em
janeiro.
Serviço
Colação de grau da turma I do Programa Conecta em Santos
Qualiﬁcação Proﬁssional de Assistente de Eventos.
Quando: 17 de dezembro de 2016 (sábado).
Horário: 9 horas ao meiodia.
Local: Auditório da Unimonte – rua Comendador Martins, 52 – Vila Matias – Santos
(SP).

Sobre a Copersucar
A Copersucar é líder global na comercialização de açúcar e etanol. Seu modelo de
negócio, considerado único, combina a oferta em larga escala de produtos de alta
qualidade com um sistema integrado de logística, transporte, armazenamento e
comercialização, no Brasil e no mercado internacional. Leia mais em:
http://www.copersucar.com.br/
Sobre o Instituto Crescer
O Instituto Crescer é uma Instituição fundada em 2000 que atua na área de
Educação em projetos voltados à formação de professores para diferentes áreas
do conhecimento, projetos de inclusão digital e qualiﬁcação proﬁssional de jovens.
Seus principais parceiros são Microsoft, Intel, Copersucar, Almaviva, NET
Serviços, Fundação Telefônica, Rede Século 21 e Instituto Singularidades.
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