GESTÃO E LIDERANÇA DE PESSOAS NA PRÁTICA
Construindo resultados através das pessoas!

Cronograma
D i a s 1 1 e 1 2 de ou t u b r o d e 2 0 2 1 .
08h30 às 12h30
Carga horária: 8 horas
Curso on-line

APRESENTAÇÃO
Apresentação
Quando ouvimos a palavra “liderança”, pensamos logo em alguém dando
ordens e coordenando equipes. No entanto, liderar vai além de dar ordens.
O exercício da liderança envolve gestão de pessoas, gestão de expectativas,
tomar decisões importantes, como também cuidar, orientar, acompanhar e
motivar colaboradores.

Objetivo
Para que a gestão seja bem sucedida, é preciso liderar. Ter disciplina,
organização e saber resolver conflitos de maneira eficiente são algumas
das qualidades de um verdadeiro líder. Neste Curso, trabalharemos os
“Princípios da Liderança voltada para Resultados”.

Público-alvo
Público corporativo.
Diretores, gerentes, supervisores, gestores, enfim, todo e qualquer
profissional que exerça liderança de equipes, ou que deseja se preparar
para tal.

Metodologia
Curso on-line transmitido em tempo real. Totalmente participativo e
interativo, serão minuciosamente analisadas a estrutura e os conteúdos
obrigatórios dos termos de referência e projetos básicos, sob a orientação
do professor/instrutor.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Gestão x Liderança
Os papéis do Líder no exercício da liderança;
A Comunicação, principal ferramenta no exercício da liderança;
Deligar, acompanhar e dar feedback, as rotinas de um Líder;
Administrando Relacionamentos e Conflitos;
• O Ambiente de trabalho e a Equipe.
•
•
•
•
•

DARIO AMORIM

Consultor empresarial, mentor, profissional de treinamento e palestrante especializado
em Liderança, Vendas, Planejamento, Comunicação e Motivação de Profissionais e Equipes
de alta performance.
Atuou como professor convidado para Cursos de Extensão em Gestão. Atuou também
como Diretor de Qualidade de Ensino no IPEB (SP). Hoje é Diretor Executivo da Dario
Amorim - Palestras, Treinamentos e Desenvolvimento Humano.
Possui Certificação Internacional em PNL - Programação Neurolinguística pelo “THE
SOCIETY OF NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING RICHARD BANDLER”.
Escritor, tem seus artigos publicados em vários portais de liderança, motivação e vendas.
Escreveu também 13 livros, sendo 09 publicados por editoras e 04 e-books.
Com mais de 45 anos de vida profissional, Amorim é um não-teórico e, desta prática, extrai
toda a base estrutural que compõe todo o seu trabalho, que sempre se destaca pela
interatividade, energia e comprometimento.

INCLUSO
Material Didático: apostila PDF, com
conteúdo expositivo do curso,
enviado digitalmente ao participante.
Acesso à plataforma virtual de ensino
durante o curso.

Acompanhamento e interação entre
professor e aluno em sala durante
todo o treinamento.
Certificado digital disponível no site
da Silp por tempo indeterminado.

INVESTIMENTO POR PARTICIPANTE
R$ 690,00 por participante.
CONDIÇÃO ESPECIAL: Pelo valor especial que já está aplicado neste curso, à cada 04
inscrições realizadas pelo mesmo Órgão ou fonte pagadora, a Silp Treinamentos concederá
uma 5ª como cortesia.

Pix: 28.787.
023/0001-07

Agência:1236
C/C: 000130012694

Agência:1458-3
C/C: 29.704-6

Ligue para
solicitar:
(41) 3527-7635

Ligue para
solicitar:
(41) 3527-7635

CANCELAMENTO DO CURSO:
A SP EVENTOS & TREINAMENTOS reserva-se o direito de cancelar ou prorrogar unilateralmente a realização do curso, se houver insuficiência de
quórum ou por motivo operacional. Comprometendo-se a informar antecipadamente os inscritos, o que não caracterizará infração administrativa ou
civil, ficando isenta de qualquer sanção, indenização ou reparação (material e moral).
CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO:
O cancelamento da inscrição poderá ser realizado com antecedência mínima de 5 dias úteis à realização do curso. Após esse prazo será aceita
substituição do participante ou solicitação de Carta de Crédito no valor da inscrição para utilização em outro treinamento da SP – Sistema Integrado de
Licitações Públicas Eireli – ME
INFORMAÇÕES SOBRE CURSOS ON-LINE:
Fica a cargo do participante assegurar boas condições para o acesso ao curso. A Silp Eventos e Treinamentos não se responsabiliza pela conexão e
equipamentos utilizados pelos usuários, entretanto, recomenda o uso de computador com processador i3, memória Ram de 4GB e banda larga de, no
mínimo, 3 Mega (wi-fi ou, preferencialmente, via cabo), para uma boa experiência.
O acesso virtual é de uso individual e exclusivo, sendo proibido seu compartilhamento com terceiros. A Silp detém o direito de uso de imagem e áudio,
portanto, é expressamente vedada a captação e partilha de vídeo e/ou som.

CONTATO
Central de atendimento:

(41) 9 99151-0725

Central de atendimento:

(41) 3527-7635

Email :

contato@silp.com.br

WhatsApp:

(41) 9 9151-5088

Endereço:

Av. Senador Salgado Filho, 1385 SL 121
1º Andar, Guabirotuba Curitiba/PR

Instagram

@silpeventostreinamentos

www.silp.com.br

