
 

EDUCAÇÃO CONTINUADA E EAD 
 

OFICINAS DE CAPACITAÇÃO 

 Atitude Empreendedora: um diferencial 

competitivo! (3h) 
  Identifica o conceito do empreendedorismo corporativo 

no cenário atual, bem como as habilidades necessárias 

para o seu exercício no cotidiano profissional. Orienta 
para a sua aplicabilidade para o aprimoramento e 

inovações nas rotinas de trabalho 
 

 Atendimento ao Cliente: uma questão de atitude! 

(3h) 
  Orienta sobre a importância da qualidade no 

atendimento ao cliente (interno e externo) e aborda as 
atitudes decisivas para se alcançar o máximo de 

fidelização. Apresenta os tipos de clientes e situações 

de atendimento, bem como lidar assertivamente em 
cada circunstância. 

 

 Mantenha o foco e ganhe tempo (3h) 

  Desenvolve estratégias para concentrar a atenção em 

atividades produtivas, visando a otimização do 
desempenho profissional. Orienta sobre técnicas de 

organização e planejamento, para aprimoramento da 
eficiência e eficácia pessoal, acadêmica e profissional. 

      

 Apresentações de sucesso – práticas eficazes 

(3h) 

  Estabelece o padrão adequado de comunicação no 
ambiente corporativo, permitindo a identificação de 

pontos fortes e aprimoramento de pontos 

fracos.  Orienta sobre a utilização de técnicas para a 
melhor aplicação de recursos pessoais, como postura 

corporal e voz, além das principais ferramentas do 
power point,  visando a qualidade de apresentações 

em público.  
 

 Inteligência prática na resolução de problemas 

(3h) 
  Apresenta o conceito de inteligência plena (soma das 

inteligências analítica, criativa e prática), para 

desenvolver o raciocínio lógico.  Destaca o processo de 
resolução de problemas e ferramentas para a tomada 

de decisão, visando otimização de recursos e obtenção 
dos resultados desejados. 

 

 Marketing Profissional – adicionando valor à 

empresa (3h) 

  Destaca os benefícios em ter uma boa imagem no 
ambiente corporativo, identificando as “mensagens” 

que são transmitidas por meio de nossa postura, 
apresentação pessoal e qualidade de 

comunicação.  Orienta sobre comportamentos, 

vestimentas e etiqueta empresarial, bem como as 
principais estratégias do marketing profissional.    

 

 

 

 Aprimore sua Inteligência Emocional (3h) 

  Apresenta os princípios para aplicação da inteligência 
social de maneira assertiva, com enfoque nos 

relacionamentos interpessoais e administração de 

conflitos.  Orienta sobre o desenvolvimento de aspectos 
comportamentais que fazem parte do conceito 

“S.P.A.C.E”: situacional, presença, autenticidade, 
clareza e empatia, destacando seus benefícios 

aplicados à vida social, acadêmica e profissional. 
 

 Equipe: sinergia para alcançar resultados (3h) 

  Apresenta estratégias para o desenvolvimento de 
competências que  favoreçam a atuação em vários 

tipos de equipes, focalizando a geração 

de resultados.  Orienta sobre ações necessárias para 
atuar com diferentes perfis de  participantes da equipe, 

bem como administrar conflitos de maneira assertiva. 
 

 Negociação: persuadir e convencer (3h) 

  Aborda a importância da negociação para a venda de 
idéias no mundo corporativo e pessoal.  Destaca as 

etapas, estilos de negociadores e a  importância da 
persuasão no momento da negociação.  Desenvolve  

habilidades como:  flexibilidade para mudanças, 
planejamento, criatividade,  administração de riscos, 

proatividade, visão sistêmica e tomada de decisão. 
 

 Atitudes Sustentáveis nas Organizações (3h) 

  Objetiva sensibilizar os participantes sobre a 

importância de práticas sustentáveis que promovam o 
crescimento ordenado e consciente dos três pilares do 

desenvolvimento sustentável: econômico, social e 
ambiental. Visa também a disseminação da prática da 

otimização de utilização e preservação dos recursos 
disponíveis, em especial, no ambiente corporativo.  

 

 Competência Inovadora = criatividade + 

resultados (3h) 

  Apresenta o conceito de inovação, considerado pelas 

organizações como a principal vantagem competitiva. 
Sensibiliza os participantes quanto à importância em 

desenvolver competências como flexibilidade mental, 
proatividade, criatividade, visão de futuro e 

empreendedorismo corporativo para a formação e 
destaque do profissional inovador. 

 

 Projetos: do planejamento à execução (3h) 

   Destaca a tendência das empresas em atuar “por 

projetos”, orientando sobre a sua fundamentação, 
planejamento e implementação. O tema traz as 

principais competências comportamentais necessárias à 

participação assertiva no desenvolvimento de projetos, 
desde a definição do escopo até a apresentação à 

comissão avaliadora. 
 

 

 
 


