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24 horas

Liderança e Gestão de Pessoas
Objetivos
Proporcionar aos participantes o aprimoramento dos conhecimentos sobre liderança e a gestão participativa
das pessoas, como estratégia competitiva e diferencial para organizações. Iremos abordar as principais situações relacionadas à gestão de pessoas, desde a identiﬁcação de talentos (capacidades inatas) passando pelo
desenvolvimento de competências para a geração de resultados consistentes, tendo como pilares a liderança,
a motivação, a formação, o trabalho em equipe e a educação/ treinamento, apresentando as alternativas, que
a prática mostrou, serem válidas ao longo do tempo.

Público-alvo
O curso destina-se aos proﬁssionais de diversas áreas de uma empresa que tenham autoridade e responsabilidade pela supervisão do trabalho de outros e pela condução de equipes. Destina-se também a proﬁssionais
que buscam desenvolver-se e preparar-se para assumirem posição de cheﬁa ou liderança. As orientações práticas visam a integração do conteúdo do curso e a realidade empresarial, de forma dinâmica, interessante e
aplicável ao dia a dia das organizações.

Programa
1 - A INTERAÇÃO ENTRE PESSOAS E ORGANIZAÇÕES
1.1 - As Organizações e os Talentos Humanos
1.2 - Talentos humanos versus competências
1.3 - Competências versus resultados

3 - TEMPO DE COMPETÊNCIAS
3.1 - Educação e Treinamento
3.2 - Práticas de Gestão Estratégica de Pessoas
3.3 - Implantação de um Modelo de Competências

2 - TALENTOS HUMANOS
2.1 - Blocos que Sustentam a Gestão de Pessoas
2.2 - Um Modelo de Múltiplos Papéis
2.3 - Gestão de pessoas com foco em resultados

4 - LIDERANÇA E GESTÃO DE PESSOAS
4.1 - Traçando o perﬁl do gestor: liderança
4.2 - Traçando o perﬁl do gestor: motivação
4.3 - Traçando o perﬁl do gestor: formação e trabalho
em equipe
4.4 - Traçando o perﬁl do gestor: orientação para resultados

3 - TEMPO DE COMPETÊNCIAS
3.1 - Educação e Treinamento
3.2 - Práticas de Gestão Estratégica de Pessoas
3.3 - Implantação de um Modelo de Competências
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O QUE DIZEM NOSSOS ALUNOS
"O IETEC demonstra, com esta grade Liderança e Gestão de Pessoas, como está atento às necessidades do mercado e como ela pode contribuir para o crescimento proﬁssional e pessoal dos seus alunos." Ayslan de Melo
Verticchio - Analista de Qualidade.
"O curso foi ótimo, a interação com a coordenação/tutora e a participação dos alunos contribuiu muito para o
nosso aprendizado e serviu pra quebrar o meu preconceito sobre curso a distância. Gostei muito e já estou
pensando qual será o próximo." Hudson Dias e Silva - Diretor Administrativo

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E APROVAÇÃO NO CURSO
Dentro do previsto no convênio, o proﬁssional terá direito a se inscrever nos cursos a distância do Ietec, obtendo um desconto especial de 50% referente ao valor total do curso.
Para usufruir do desconto, o proﬁssional deverá ser registrado no CREA-MG e estar em dia com suas obrigações
junto ao conselho.
Todos os cursos dão direito a um certiﬁcado. Para receber o certiﬁcado de conclusão, o aluno deverá obter
aproveitamento mínimo de 60% nas atividades ao ﬁnal do curso. O certiﬁcado será enviado pelos Correios ao
endereço indicado pelo aluno na ﬁcha de inscrição.
SOBRE O IETEC
O Instituto de Educação Tecnológica investe, desde 1987, na oferta dos melhores cursos de qualiﬁcação proﬁssional, pois entende que tal ação acarreta em desenvolvimento sustentável dos processos empresariais.
A instituição é referência em educação tecnológica e provedora de conhecimento em diversas especialidades,
oferecendo cursos de pós-graduação: aperfeiçoamento, MBA e Mestrado; cursos de curta-duração a distância
e presenciais, além de Workshops e cursos gratuitos EaD. Toda essa variedade de cursos possibilita a obtenção
de resultados concretos para a evolução de carreiras e empresas. Sua credibilidade se reﬂete no corpo técnico,
composto por uma equipe de professores e coordenadores com sólida formação acadêmica e ampla experiência de mercado.
Cidadania, responsabilidade social e respeito ao meio ambiente são valores que a instituição promove em tudo
o que pratica e ensina.

CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE COM
DESCONTO ESPECIAL DE 50%

http://goo.gl/RBixyQ
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