
 

Informações e Reservas: FIEAM/DAMPI 

CHEFIA E LIDERANÇA 
Período: 21 a 24 de Janeiro de 2019 

Horário: 18 às 22 horas 
C.H.: 16 horas 

 

INSTRUTOR: PAULO FONSECA, MSc. 
 Mestre em Psicologia (UFAM); 
 Psicólogo (UFAM); 
 Pós-Graduado em Gestão de Pessoas por Competência; 
 Consultor Organizacional; 
 Instrutor credenciado do SEBRAE, FIEAM/DAMPI, CDL; 
 Consultor Comportamental CEBEDS (Rio de Janeiro); 
 Coachin e Mentoring HOLOS ISOR®; 
 Sócio-Proprietário da SETE Pessoas & Resultados. 

 

OBJETIVO: 
Levar os participantes a refletirem sobre a importância de seu papel como líderes em uma organização. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 Ponto de Partida; 

 O que é Liderança; 

 Percepção e Motivação; 

 Liderança e Essência; 

 Missão, Visão e Valores do Líder; 

 Quais as características de um bom líder; 

 Pilares da boa Liderança; 

 Liderança e Resultado; 

 Comunicação Eficaz; 

 Feedback ; 

 Delegação; 

 Líder de Si mesmo; 

 O que pode levar um líder a fracassar? 

 Assumindo o comando. 

 

INVESTIMENTO: R$270,00 – Duzentos e Setenta reais. 
O cancelamento de inscrição será aceito se informado à coordenação com antecedência, mínima, de 48 horas úteis. 
OBSERVAÇÕES: 

1. No investimento está incluso material didático, coffee break e certificado de participação.  
2. O certificado será concedido somente aos participantes que obtiverem, no mínimo, 80% de frequência.  
3. Não é permitida a entrada no Prédio da FIEAM de pessoas trajando bermuda, shorts, camiseta regata ou minissaia. 
4. O cancelamento de inscrições será aceito se informado à coordenação com antecedência de 48 horas. 
5. A FIEAM/DAMPI se reserva o direito de adiar ou cancelar o treinamento, caso o mesmo não tenha o número mínimo de 

participantes inscritos. 
6. A FIEAM / DAMPI não se responsabiliza pela ausência / desistência do participante, ressaltando que será cobrado o número 

total de inscritos no treinamento. 
7. Este treinamento poderá ser realizado in company. Consulte-nos. 

  


