
 

Informações e Reservas: FIEAM/DAMPI 

GESTÃO EFICAZ DO TEMPO 
Período: 25 a 27 de Março de 2019 

Horário: 18 às 22 horas 

C.H.: 12 horas 

 

INSTRUTOR:  GERALDO MAGELA DA SILVA 

Economista com Pós-Graduação em Engenharia de Produção. Consultor com larga experiência em implantação e 

implementação de Programas de Gestão Organizacional, Motivacional,  Gerenciamento da Mudança 

OBJETIVO:  

Tornar o tempo um aliado à produtividade, por meio de técnicas simples, práticas e efetivas; Analisar e modificar 

atitudes que provocam a perda de tempo; Melhorar o controle do tempo para realizar suas metas profissionais. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 Ponto de Partida 
 Tempo é dinheiro? 
 Gestão do tempo: comportamento ou técnica? 
 Percepção e Motivação 
 Podemos gerenciar o tempo? 
 O Mito do Tempo: Crhonos e Kairós 
 Os Ladrões do tempo 
 Fatores que nos levam a interromper tarefas e como evitá-los 
 Continuum de consciência 
 O gerenciamento das atividades no tempo 
 Matriz do tempo: URGENTE versus IMPORTANTE 
 Exercícios e dinâmicas 

 

INVESTIMENTO : R$250,00 – Duzentos e Cinquenta 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 freqüência.  
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. 


