
 

 

CURSO: 
MINDSET DE ALTA PERFORMANCE 

(On-line ao Vivo) 
Objetivos: 

 Promover mudanças significativas no “mindset” (mentalidade) para libertação de crenças 
limitantes; 

 Mostrar que é possível agir de forma diferenciada mesmo diante de grandes desafios; 

 Propiciar alavancagem de resultados para a empresa pela alta performance pessoal e 
profissional; 

 Tornar os participantes mais engajados e suscetíveis a atingir metas propostas pela 
empresa, considerando o autoconhecimento e a busca da felicidade; 

 Gerar assertividade nos relacionamentos a partir da comunicação não violenta; 

 Descobrir os valores que regem sua vida e balizam a tomada de decisão; 

 Conquistar seu empoderamento e liberdade. 

Conteúdo Programático: 
O que é Mindset? 
Teste para identificar seu Mindset; 
Mindset Fixo x Progressivo; 
Crenças e Valores 
No que você realmente acredita? O que tem valor para você? Você se dá pouco valor ou acredita ser 
limitado? É hora de rever seus conceitos. 
Novas competências que o mercado exige de todo profissional. 
Modelo de Linguagem de influência 
Aperfeiçoe sua comunicação e se relacione melhor. 
Modelo de Mundo: Mentalidade 
Como ampliar sua visão para se tornar a melhor versão de si mesmo. 
Posição Perceptiva 
Aprenda a superar seus próprios julgamentos e a se colocar no lugar do outro. 
Reprogramação de crenças 
Deixe para trás crenças que o impedem de crescer e abrace aquelas que permitem sua evolução. 
Autocontrole Emocional 
É hora de se abrir para a vida e assumir o comando, tornando-se o autor de sua própria história. 
Conheça a chave para isso. 
Gestão de conflitos 
Conflitos são inevitáveis, seja na vida pessoal, seja na profissional. Mas lidar com eles de maneira 
sadia é possível. Aprenda como. 
Gestão dos pensamentos e emoções 
Atingimento de metas. 

Público Alvo: 
Profissionais que buscam desenvolvimento com inteligência e mentalidade de alto 
desempenho na busca por melhores resultados. 

Metodologia: 
Exposição dialogada dos temas, reforçada por exercícios práticos e autorreflexão pelos 
participantes. Apresentação de conceitos e ferramentas de forma interativa, utilizando a 



 

 

experiência dos participantes e uso de problemas reais para reflexão, análise das situações e 
discussão de dicas práticas. 

Carga Horária: 
12 horas 

Período e Horário: 
14 a 16/12/20, de 18h às 22h 

Possíveis Facilitadores: MARIA JOSÉ ARAÚJO CALMONT 
 
MBA em Recursos Humanos, Educadora, com especialização em Administração de 
Empresas/Executivo pela FGV/ISAE/AM, Pós-Graduada em Gestão pela Qualidade Total pela 
UA/CNI/IEL, Coach certificada pela Sociedade Brasileira de Coaching, com atuação profissional 
nas áreas de Qualidade, Comportamental, Gestão Participativa, Liderança, Desenvolvimento 
de Equipes e Mercadológica. Facilitadora credenciada pela ONU/SEBRAE/NC/AM para o 
Programa EMPRETEC – Desenvolvimento de Empreendedores e Projeto IDEAL – Formação de 
Lideranças Empresariais, Avaliadora do Prêmio Nacional da Qualidade - PNQ/2000, Membro 
do Comitê Técnico do Prêmio Qualidade de Vida no Trabalho FIEAM/SESI - Diretora da 
Qualynorte Consultoria e Treinamento Ltda. 
 
ELLEN CASTRO 
Especialista em Gestão Estratégica de Negócios e Educação Profissional; Graduada em Gestão 
de Recursos Humanos; Profissional da área de Gestão de Pessoas com mais de 15 anos de 
experiência na área de Gestão de RH e Educação Corporativa nos segmentos do Comércio, 
Indústria e Serviços; Certificada pelo Programa Empreender/Pronatec/SEBRAE; Consultora de 
Treinamento e Supervisora do Eixo de Gestão e Negócios do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial do Amazonas. 
 
RAURIBERTO GADELHA 
Administrador de Empresas (Universidade Federal do Amazonas – CRA 1-5237/RD); MBA em 
Gestão da Qualidade (UFAM); Mestrando em Engenharia da Produção com ênfase em Gestão 
Estratégica; Docente de Gestão (Senac/AM), atuando nos cursos: Aprendizagem Comercial 
com foco em Vendas, Supermercado e Serviços Administrativos; Ministra cursos livres e 
palestras no segmento de Gestão em suas diversas competências, tais como Liderança, Pós-
venda, Criatividade e Inovação, Excelência no atendimento, entre outros. Atua com 
treinamentos in company nas áreas motivacionais e de gestão, e também como orientador de 
Projeto Integrador de Inovação para finalização de cursos livres, profissionalizantes e de 
aprendizagem comercial; Educador do curso de Rotinas Administrativas: Práticas de Recursos 
Humanos, Práticas Financeiro-Contábeis, Práticas Tributárias, Liderança e Práticas 
Administrativas. 
 
KEYLA SUELY OLIVEIRA SOLANO 
MBA Executivo em Empresas e Negócios (Ciesa); Psicóloga (ULBRA – Universidade Luterana do 
Brasil); Consultora organizacional, atuando com treinamento e desenvolvimento de pessoas 
nas áreas: Liderança, Gestão de Pessoas, Atendimento ao Cliente, Técnicas de Vendas, 
Técnicas de Negociação, Empreendedorismo, dentre outros treinamentos comportamentais; 
Docência de nível superior (UNIP); Docência Profissionalizante/ Pronatec / PSG – SENAC / 
Menor Aprendiz; Experiência como Gerente de Vendas e Relacionamento – NATURA 
Cosméticos, bem como em gestão e seleção de pessoas, orientação e desenvolvimento 



 

 

profissional (15 anos). 

Investimento por Participante: 
R$ 190,00 (Cento e noventa reais) ou 3X de R$ 70,00 nos cartões Visa, MasterCard, Visa 
Electron, MasterCard Maestro, Elo, Hipercard, Hiper e Amex. 
 
Este valor inclui: material didático digital e certificados de participação. 
 
Condições de Pagamento: 
Pessoa Física: Depósito Bancário, Espécie, Cartão de Débito ou Crédito. 
Pessoa Jurídica: Caso a empresa já possua cadastro na QUALYNORTE, efetuado através de uma 
compra já realizada, seguiremos a forma de pagamento acordada. Em caso de primeira 
compra, o pagamento deverá ser antecipado, mediante confirmação do curso, podendo ser 
através de Boleto, Depósito Bancário, Espécie, Cartão de Débito ou Crédito. 

Observações Importantes: 

 NOVIDADE! A cada 7 (sete) inscrições você ganha 1 CORTESIA.* 

 A frequência necessária é de, no mínimo, 75% para ter direito ao certificado de participação 
ao final do curso. 

 A confirmação do (a) facilitador (a) dependerá da disponibilidade de agenda no período e 
horário previstos para a realização do curso. Outros nomes podem ser indicados. 

 A Qualynorte não se responsabiliza pela ausência ou desistência do participante, 
ressaltando que será cobrado o valor total das inscrições solicitadas pela Contratante. 

 Participantes poderão ser substituídos a qualquer momento e sem nenhum custo extra. 

 A Qualynorte se reserva o direito de adiar ou cancelar o treinamento caso o mesmo não 
tenha a quantidade mínima de participantes para sua realização. 

 Este treinamento pode ser realizado in company. Consulte-nos sobre as condições 
comerciais. 

 

* Válido para inscrições na mesma turma e sem aplicação de descontos. 

Por que escolher a Qualynorte? 
 25 anos de forte atuação no mercado local; 
 Transparência e cumprimento do que foi tratado; 
 Estrutura física e pessoal administrativo, garantindo suporte em qualquer etapa da 

contratação; 
 Índice de satisfação de clientes superior a 95%; 
 Consultores experientes, comprometidos em proporcionar os melhores resultados; 
 Compromisso com o resultado dos nossos serviços, buscando a utilização de ferramentas 

práticas que auxiliem o atingimento dos objetivos propostos; 
 Visita de diagnóstico, objetivando identificar as reais necessidades da empresa contratante 

para o alcance dos resultados propostos (exclusivo para cursos in company); 
 Relatório analítico e gráfico de avaliação de reação, oportunizando ao cliente obter retorno 

sobre o desempenho de seus colaboradores, bem como sugestões de melhoria na busca de 
melhor eficácia; 

 Certificado de Reconhecimento de Desempenho oferecido ao participante que melhor se 
desenvolveu durante o curso, como forma de incentivo à prática dos conhecimentos 
adquiridos. 

 


