
Gestão e Liderança
Ementa do Curso Online Híbrido

(aulas ao vivo + conteúdo gravado)



Aulas 1 a 4 | Conteúdo Gravado | Disponível a partir de 22/03/21

Aula 1 | Comunicação 
• 1.1 Maior ferramenta de um líder
• 1.2 Comunicação Verbal

Aula 2 | Comunicação
• 2.1 Comunicação Não-verbal
• 2.2 Introdução à Programação Neurolinguística
• 2.3 Auxiliares linguísticos
• 2.4 A importância de ouvir

Aula 3 | Comunicação
• 3.1 A arte de perguntar
• 3.2 Rapport
• 3.3 Comunicação Não-violenta

Aula 4 | Comunicação
• 4.1 Posições perceptivas
• 4.2 Estado de atenção focada
• 4.3 Compreendendo nossos programas mentais

» ENCONTRO 1 | 29/03/21 | 20h00 ÀS 21h30 | AO VIVO                                                                              
Tema: Apresentação, Dúvidas, Exercício em Duplas.

Aulas 5 a 9 | Conteúdo Gravado | Disponível a partir de 30/03/21

Aula 5 | Autogestão
• 5.1 Psicologia Positiva aplicada à Gestão
• 5.2 Nossos Estilos Explicativos

Aula 6 | Autogestão
• 6.1 Exercício Individual sobre Auto-Feedback do Líder
• 6.2 Avaliação do Perfil Comportamental
• 6.3 Exercício Individual sobre Feedback 360° Projetivo

Aula 7 | Autogestão
• 7.1 Exercício Individual sobre seu Projeto de Vida
• 7.2 Conceito da Tríade do Tempo para Gerenciamento do Tempo
• 7.3 Exercício Individual sobre Gestão do Tempo

Aula 8 | Autogestão
• 8.1 Conclusão do Exercício do Projeto de Vida
• 8.2 Modelagem de Líderes e Mentores
• 8.3 Exercício Individual sobre Gratidão

Aula 9 | Autogestão
• 9.1 Líder Lean
• 9.2 Ferramentas de Macrogestão

Aulas 10 a 12 | Conteúdo Gravado | Disponível a partir de 05/04/21

Aula 10 | Liderança
• 10.1 Conceitos e Metodologia do Coaching
• 10.2 Liderança e Tipos de Líderes

Aula 11 | Liderança
• 11.1 Ambiente seguro dentro do ambiente de trabalho
• 11.2 Os benefícios de perguntar
• 11.3 Fases da Comunicação de um Líder

Aula 12 | Liderança
• 12.1 Técnica de Feedback/Feedforward
• 12.2 Exercício individual sobre a Roda da Vida
• 12.3 Encerramento

» ENCONTRO 2 | 12/04/21 | 20h00 ÀS 21h30 | AO VIVO
Tema: Exercício em duplas - Os Benefícios de Perguntar

» ENCONTRO 3 | 13/04/21 | 20h00 ÀS 21h30 | AO VIVO
Tema: Exercício em duplas - Feedback

» ENCONTRO 4 | 14/04/21 | 20h00 ÀS 21h30 | AO VIVO
Tema: Exercício em duplas - Ferramenta Roda da Liderança

» ENCONTRO 5 | 15/04/21 | 20h00 ÀS 22h00 | AO VIVO
Tema: Exercício em duplas - Ferramenta Roda da Mudança de Padrão e 
Encerramento

S1

Gestão e Liderança

Ser um gestor e um líder envolve conhecimentos sobre Comunicação,
Comportamento Humano e Inter-relacionamentos, além dos próprios
conhecimentos sobre Gestão e Liderança. Estas soft skills geralmente não são
ensinadas em cursos acadêmicos. São adquiridas de forma empírica ao longo dos
estudos e da vida das pessoas. No entanto, são determinantes para o sucesso do
gestor, do líder. Por isso, podem e devem ser adquiridas e praticadas por aqueles
que desejam aumentar suas habilidades de gestão e liderança, de equipes e de si
mesmos.

Introdução

Objetivo
O objetivo deste curso é fornecer os conceitos básicos para uma moderna Gestão
e Liderança, sob os aspectos da Comunicação, do Autodesenvolvimento, da
Liderança e do Coaching, para que o aluno adquira a capacidade de realizar uma
gestão eficiente da sua equipe de trabalho, concatenando lealdade,
comprometimento e resultados surpreendentes, bem como, de desenvolver e
aprimorar sua própria liderança pessoal. Para maximizar o aprendizado, várias
ferramentas de autodesenvolvimento e autogestão serão usadas através de
vivências pessoais e em duplas (online).

Técnicos, tecnólogos, engenheiros, empresários, administradores, profissionais
graduandos ou graduados, que buscam exercer ou já exerçam cargos de
liderança e desejam aprofundar seus conhecimentos na área, ampliando assim
suas capacidades para atingir ótimos resultados através do engajamento de
pessoas.

Público-alvo

O curso de "Gestão e Liderança" possui carga horária de 20 horas (8 horas de
aulas ao vivo + 12 horas de conteúdo gravado).

Carga Horária

Para melhor aprendizado e compreensão do conteúdo, o curso foi desenvolvido
de maneira híbrida, com 5 aulas transmitidas ao vivo (sendo as 4 primeiras com
1h30 de duração, e a última com 2h), e mais 12h de conteúdo gravado que será
disponibilizado em nossa plataforma EAD de acordo com a programação do
curso. Dessa forma, primeiro o aluno assiste ao conteúdo teórico gravado e
depois participa das aulas ao vivo junto à professora, momento em que poderá
praticar as ferramentas aprendidas, compartilhar experiências e tirar dúvidas.

Metodologia do Curso

Profa. Evelin Erica de Oliveira

Formação

Engenheira de Produção formada pela Universidade Federal de São Carlos (2002).
Possui MBA em Gestão de Pessoas com Coaching pelo Instituto Brasileiro de
Coaching (2012).

Demais Atividades

Começou sua vida profissional em São Carlos, tendo trabalhado na indústria
Tecumseh do Brasil Ltda, no Instituto Brasileiro de Coaching e na Latentis Apoio e
Gestão.

De 2002 a 2019 trabalhou na Tecumseh do Brasil Ltda, onde exerceu o cargo de
Analista da Qualidade (2002-2005), Coordenadora do ERP Oracle Módulo
Qualidade (2005-2008), Supervisora do Departamento de Melhoria Contínua (2008
- 2013) e Gerente da Qualidade (2013-2019) tendo sido responsável por equipe de
mais de 50 pessoas e gestão dos departamentos pertencentes à Qualidade, tais
como: Sistemas de Gestão da Qualidade e Ambiental; Qualidade de Materiais;
Metrologia; Laboratório Físico Químico e de Performance; Engenharia da Qualidade;
Análise Estatística e Lean Manufacturing.

Desenvolveu atividades de gestão de equipes para redução dos índices de
reclamações nos clientes, melhoria da qualidade do processo produtivo, tryout de
novos produtos, elaboração de PFMEA e PPAP para clientes e avaliação de PPAP de
fornecedores, auditorias internas e externas, bem como projetos de redução de
custos e Seis Sigmas. Coordenou mais de 100 equipes para realização de semanas
Kaizen, com mais de 3.000 funcionários treinados sobre Sistema Lean de Produção,
em mais de 6.000 horas de treinamento. Supervisionou Projetos Lean Sigma e
Business Process.

De 2012 a 2015 trabalhou também no Instituto Brasileiro de Coaching, onde foi
instrutora de cursos de Leader Coach Training e Professional and Self Coaching.
Ministrou mais de 20 treinamentos, com mais de 300 pessoas treinadas em mais
de 500 horas aula, para público aberto e in company. Realizou atendimento de
coaching como Life Coach e Executive Coach.

De 2019 em diante é sócia da empresa Latentis Apoio e Gestão, onde ministra
cursos e consultoria em Gestão de Negócios, com foco em melhoria de processos
operacionais e administrativos; Desenvolvimento de Pessoas, com treinamentos
técnicos, comportamentais e coaching; e, Transformação de Ambientes para
aumento da produtividade e bem-estar.

Sobre a Professora

Programação das Aulas
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Realização do curso vinculada a uma quantidade mínima de inscritos. Caso isso
não ocorra até 19/03/21, serão feitas mais duas tentativas para formação de
turma em novas datas. Se mesmo assim a quantidade mínima de alunos não for
atingida, o valor da compra será devolvido na íntegra para o inscrito.

Importante

Emissão de certificado de participação do curso para o aluno vinculado à 70% de
presença nas aulas ao vivo e 100% de acesso efetivo ao conteúdo EAD gravado.

Certificado

*Para obter o desconto de estudante é necessário que o interessado esteja
regularmente matriculado em um curso de graduação e que envie o
comprovante válido de matrícula.

Boleto ou cartão
de crédito.

Público
Geral

R$259,90
à vista 20% OFF

AESabesp, ABENC-BA,
SEESP e AEAM.

Entidades
Parceiras

R$207,90
50% OFF

Necessário
comprovante
de matrícula.

Estudantes de
Graduação*

R$129,95

Investimento

Garanta seu desconto! Entre em contato
com nossa equipe por Whatsapp ou e-mail!

Gestão e Liderança

Rua Passeio dos Ipês, nº 350

Ed. Tríade | Torre Nova York | sala 801

São Carlos/SP | (16) 3376-3221

(16) 99769.6344

contato@allevanteducacao.com.br

https://allevanteducacao.com.br

Não perca tempo! Adquira seu curso agora mesmo.

» QUERO GARANTIR MINHA VAGA

https://allevanteducacao.com.br/cursos/gestao-e-lideranca-curso-online-hibrido-com-aulas-ao-vivo-e-gravadas/

