INSTITUTO RAIZ CLÍNICA ESCOLA DE PSICOLOGIA CORPORAL
Oferece

Técnicas Analíticas de Liderança - MODALIDADE EAD (ENSINO A DISTÂNCIA)
Título obtido (certificado).
Quais seriam as principais HABILIDADES de um líder hoje? A astúcia,
a perspicácia e uma escuta de sua
equipe na qual ele não abandona o
seu propósito, mas garimpa as informações necessárias para montar um
“background” do qual ele poderá se
valer sempre.
O líder potente poderá estar mais
preparado para entrar em cena e saber a imagem que cada um dos membros tem dele. Assim como identificar a crítica que cada um tem de sua
pessoa, enquanto líder. E o tempo
todo de uma maneira persistente, ele
checa e atualiza estas informações
para desenvolver sua capacidade de
comando.
O Instituto Raiz de Psicologia
Corporal oferece o seu EAD –
ENSINO A DISTÂNCIA – com
um curso breve, focado no gestor,
coordenador ou líder.

Duração: 8 semanas. Carga-horária:
32 horas - 16h por módulo. Os alunos
poderão fazer um módulo por vez. Sendo que o Módulo I é pré-requisito para
o MÓDULO II.
Objetivos: Levar o líder, gestor, coordenador a
(i) fazer uma IDENTIFICAÇÃO deta
lhada dos problemas de cada equipe
(ii) capacitá-lo para que ele consiga
IDENTIFICAR os problemas em sua
forma de liderar;
(iii) habilitá-lo para identificar a peste
emocional no trabalho e como “desmanchá-la”, protegendo a produtividade
e vendo nos conflitos formas de
SUPERAÇÃO e CRESCIMENTO.
Investimento: R$ 400,00 (quatrocentos
reais) à vista com desconto. Pagamentos
direto pelo PAGSEGURO.
Atenção empresas: fazemos preços promocionais para grupos.

Vantagens do ENSINO A
DISTÂNCIA:
O aluno estuda quando, como e
onde quiser;
Desenvolve autonomia e
responsabilidade;
MÓDULO I Aprende as formas modernas de
“O OLHAR DA LIDERANÇA”
estudar, compartilhar
Aprender a ver a essência das coisas
informações
e interagir.
A missão do grupo e do líder
Os grandes empreendedores se
Identificação dos problemas da equipe
destacam quando estão respaldados
por um ensino focado
de conteúdo confiável!
MÓDULO II “PRINCIPAIS HABILIDADES
DE UM LÍDER”
Identificação dos Problemas
na forma de Liderar
Desmanchando conflitos
O que o líder precisa saber
Concepção do curso/
programa:

Início do curso: a combinar

http://institutoraiz.com.br/
(16) 3336.6375
e-mail: eadraiz@institutoraiz.com.br
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Araraquara.SP

