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Curso: Gestão de Pessoas 
Modalidade: Presencial 
Período: 09 e 12 de Junho de 2017 
Horário: 08 horas as 19 horas 
Carga Horária: 20 horas. 
Coordenação: Dra. Ana Cristina Monteiro 
Sala: 306 
 
PROGRAMA 

Dia 09 de junho – Manhã e Tarde 
 
Aula 1 – Conhecer a si mesmo como habilidade interpessoal principal na gestão 
de influência e do poder. 
 
Objetivos específicos 
Conhecer e se relacionar com os colegas de modo a melhor gerir sua influência e seu 
poder. 
Analisar a si mesmo, seus limites, pontos fortes e dificuldades 
 
Conteúdos 
A importância de conhecer a si mesmo. Partindo da visão socrática até chegar aos dias de 
hoje e o reflexo desse conhecimento em nossas vidas profissional e pessoal 
 
Aula 2 – Mudança 
 
Objetivos específicos 
Saber lidar em um contexto de mudança de modo a promover a integração e a 
cooperação em ambientes de trabalho. 
 
Conteúdos 
A falta de perenidade como constante na vida em todos os aspectos. Reações mais 
comuns em face da mudança. Como amenizar o impacto da mudança. 
 
Aula 3 – A Proatividade como uma habilidade social para promoção de 
integração e cooperação em ambientes de trabalho e como habilidade 
interpessoal de modo a auxiliar na gestão de influência e do poder. 
 
Objetivos específicos 
ativo no ambiente profissional, promovendo a integração e cooperação nos ambientes de 
trabalho e sabendo gerir a influência e o poder. 
 
Conteúdos 
A proatividade como uma habilidade a ser desenvolvida para adquirir a excelência 
profissional 
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Aula 4 – A Sinergia como uma habilidade social para promoção de integração e 
de cooperação em ambientes de trabalho. 
 
Objetivos específicos 
Analisar o conceito de Sinergia e exercitar uma atitude sinérgica consigo mesmo e com a 
equipe de trabalho. 
 
Conteúdos 
Conceito de sinergia. utilização da sinergia no auto desenvolvimento e junto à equipe de 
trabalho. 
 
 
Dia 10 de junho – Manhã e Tarde 
 
Aula 1 – Liderança – A liderança como  habilidade interpessoal de gestão da 
influência e do poder. 
 
Objetivos específicos 
Analisar o conceito de Liderança e identificar as habilidades desejáveis e indesejáveis para 
que um magistrado possa gerir sua equipe de forma humanizada e produtiva, gerindo de 
forma adequada sua influência e seu poder. Aprofundar a reflexão sobre o papel do líder, 
analisando as habilidades do líder em ação e percebendo a necessidade de manter a 
conexão da cabeça com o coração. 
 
Conteúdos 
Evolução do conceito de liderança, modelos contemporâneos de gestão de pessoas para 
descobrir lideranças e democratizar as relações de poder, diferença entre líder e chefe e 
habilidades desejáveis e indesejáveis para que um magistrado possa gerir sua equipe de 
forma humanizada e produtiva. Atuação de um líder na prática. Diferença entre líder e 
chefe na prática. Habilidades do Líder em ação conforme James Hunter: Afagos, 
Palmadas, Treinamento, Compromisso, Humildade, Caráter, Crise. O hábito de conexão 
da cabeça com o coração. 
 
Aula 2 – Comunicação. A comunicação com a sociedade como habilidade social 
para promoção de integração e de cooperação em ambientes de trabalho e como 
habilidade interpessoal de gestão da influência e do poder. 
 
Objetivos específicos 
Analisar a comunicação no ambiente profissional de modo a privilegiar a escuta dinâmica, 
promovendo a integração e a cooperação nos ambientes de trabalho e utilizando a 
comunicação como uma ferramenta para gerir a influência e o poder 
 
Conteúdos 
Técnicas de comunicação com base na escuta ativa. O 5º hábito das pessoas altamente 
eficazes segundo Covey: compreender para ser compreendido 
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Aula 3 – FEEDBACK como uma habilidade de comunicação com a equipe e com a 
sociedade de modo a promover a integração e a cooperação em ambientes de 
trabalho. 
 
Objetivos específicos 
Analisar as técnicas de como dar e receber feedback, fornecer feedback de modo efetivo, 
de modo a promover a integração e a cooperação nos ambientes de trabalho. 
 
Conteúdos 
Técnicas de como dar e receber feedback 
 
Aula 4 – RESOLUÇÃO DE CONFLITOS. A capacidade de resolver conflitos como 
uma habilidade social para promoção de integração e de cooperação em 
ambientes de trabalho. 
 
Objetivos específicos 
Resolver conflitos no ambiente de trabalho de modo a gerar satisfação recíproca e a 
promover a integração e a cooperação nos ambientes de trabalho. 
 
Conteúdos 
Métodos de negociação para satisfação recíproca. 
 
Aula 5 – Fechamento. 
 
Objetivos específicos 
Avaliar o curso e fixar metas práticas conforme o conhecimento adquirido 
 
Conteúdos 
Avaliação dos saberes adquiridos 
 


