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Ação 2: Promover seminários
Por SETORIAL ARTESANATO | Publicado:15 DE AGOSTO DE 2014

Faça propostas para a Ação 2: Promover seminários,
encontros, congressos, trocas de saberes e outras ações
de formação;

Ou volte para o Eixo Formação e Capacitação.

Este post foi publicado emFormação e Capacitação, Promover Seminários e tags Congressos,
Formação, Seminário. Bookmark o permalink. Comentar ou deixar um trackback:Trackback
URL.

2 Comentários

breno nascimento nunes gonçalves
Publicado 2 de outubro de 2014 em 19:06 | Permalink

Promover seminários, encontros, congressos, trocas de saberes e outras ações de
formação sistematizando e divulgando o produto para a linguagem.
(Plenária Pernambuco)

Faça login para responder.

Artesol Artesanato Solidário
Publicado 9 de outubro de 2014 em 18:33 | Permalink

Desenvolver programas de capacitação e acompanhamento a médio prazo. Dessa
forma, além de capacitados, com o devido acompanhamento, o
artesão/grupo/cooperativa/associação poderá ser orientado até conseguir estabilizar
seus ganhos, prevenindo que entre para o rol de empresas que fecham ainda no
primeiro ano.

Faça login para responder.
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