
Liderança Criativa
OBJETIVO
Apresentar aos participantes as modernas técnicas 
e ferramentas que possibilitarão maximização das 
competências e habilidades das equipes que lideram. 
Com o aprimoramento da alta performance da equipe, 
alcançando assim melhoria nos resultados organizacionais 
e pessoais.

PÚBLICO-ALVO
Profi ssionais de empresas públicas, privadas ou 
organizações do terceiro setor que aspirem exercer 
gestão e/ou atuar em equipes ou queiram se capacitar 
para enfrentar os desafi os de um ambiente empresarial 
competitivo. Curso para quem busca 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. 
Profi ssionais desafi ados pela responsabilidade da 
liderança, em busca de maior efi ciência comportamental e 
socioemocional como fator relevante e alavancador para 
alta performance em liderança.

INFORMAÇÕES DO CURSO
•  Inscrições abertas
•  Dia/horário de aula: terças e quintas-feiras, das 19h às 

22h30 (aulas semanais com intervalo entre os módulos).
• Investimento: 24 x R$ 552,00*. As parcelas serão 

reajustadas após 12 meses, tendo por base o IGPM da 
FGV.

DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL
- 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.

Obs.: A documentação deverá ser entregue na Coordenação da 
Educação Permanente e Continuada no ato da assinatura do contrato.

Matriz curricular C/H

Módulo Específi co

Atuação, ética profi ssional e mercado 28

Liderança e carreira 28

Liderança e grupos 28

Criatividade e gestão da inovação 28

Comunicação não violenta 28

Gestão estratégica de pessoas 28

Papéis e personagens de líderes e liderados 28

Expressão e comunicação humana 28

Liderança no ambiente corporativo 24

Mindfulness 28

Design thinking: ser criativo 28

Experimentação e arte 28

Liderança e gestão de confl itos 28

Carga horária total 360

A Univille reserva-se o direito de não realizar o curso, caso o número de 
vagas não seja preenchido.

* Verifi que condições.

BENEFÍCIO
DESCONTO DE ATÉ 25%*

Joinville

especializacoes@univille.br
(47) 3461.9126

univille.br/especializacoes
/EducacaoContinuadaUniville

Sua carreira não pode esperar. Especialize-se!


