pós-graduação na
t e o r i a e na p rá t i c a

Líder Coach
O curso apresenta aos participantes as
modernas técnicas e ferramentas que
possibilitam maximizar as competências e
habilidades de equipes em busca de alta
performance para melhoria de resultados
organizacionais e pessoais.

A quem se destina
Profissionais de empresas públicas,
privadas ou organizações do terceiro
setor que aspirem exercer gestão e/ou
atuar em equipes. Bem como àqueles que
necessitem se capacitar para enfrentar
os desafios de um ambiente empresarial
competitivo e de se especializar no
gerenciamento de equipes, voltados à
atuação empresarial, independentemente
do ramo, setor ou mercado que atuem.
Dirigentes e gestores de diversas áreas
que necessitam ampliar sua competência e
integrar a gestão de pessoas à estratégia
empresarial e de mercado. Profissionais
desafiados pela responsabilidade de seus
papéis como líderes na busca de maior
eficiência comportamental e socioemocional
como fator relevante para proporcionar alta
performance em liderança.

Inscrições abertas •
univille.br/especializacoes

• Duração: 18 a 24 meses
• Dia/horário de aula: terça e quinta-feira
das 19h às 22h30 (aulas semanais com
intervalo entre os módulos)
• Valor: 24 x 552,001

Documentação original para matrícula2
• Diploma de curso superior
• Histórico escolar de curso superior (com a data
de colação de grau)
• CPF e RG
• Comprovante de residência
• Certidão de nascimento ou casamento

Desconto de até 25% • Verifique as
condições de benefícios disponíveis

Obs.: 1As parcelas serão reajustadas após 12 meses, tendo por base o IGPM da FGV • 2A documentação deverá ser entregue na Coordenação
da Educação Permanente e Continuada no ato da assinatura do Contrato • A Univille reserva-se o direito de não realizar o curso, caso o
número de vagas não seja preenchido.
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Matriz Curricular

Líder Coach

Seminários avançados

C/H

Módulo Estratégico
16

Módulo Específico

Joinville
(47) 3461.9126
especializacoes@univille.br

Atuação, ética profissional e mercado

24

Coaching de carreira

24

Coaching de equipes

24

Criatividade e gestão da inovação
Ferramentas utilizadas no processo de
coaching
Gestão estratégica de pessoas

24

Indicadores de gestão de pessoas

24

Inteligência interpessoal e emocional

24

Líder coach no ambiente corporativo

32

Mapeamento de perfil comportamental

24

Marketing pessoal e comunicação

24

Mentoring

24

Neuroliderança e neurocoaching

24

24
24

Psicologia positiva

24

Carga horária total

360
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