
 

 

CURSO: 
O LÍDER COMO GESTOR DE PESSOAS  

(Online ao Vivo) 
Objetivos: 
 Conscientizar a liderança sobre o seu papel como gestor de pessoas, fornecendo conceitos 

e ferramentas básicas para este exercício; 
 Apresentar o empowerment (processo de delegação) como uma poderosa ferramenta de 

gestão de pessoas;  
 Promover um ambiente capaz de fazer emergir as competências relacionadas ao poder de 

reflexão, argumentação e persuasão, capacitando o profissional para uma gestão eficaz de 
pessoas. 

Conteúdo Programático: 
 O Papel do Líder como gestor de pessoas e o seu desafio diário de ser um gestor e 

impulsionador de desempenho; 
 Os 10 Princípios do Empowerment e a Pirâmide do Poder; 

Princípio 01: Diga às pessoas quais são suas responsabilidades; 
Princípio 02: Dê-lhes autoridade correspondente às suas responsabilidades; 
Princípio 03: Estabeleça padrões de excelência; 
Princípio 04: Ofereça-lhes o treinamento necessário à satisfação dos padrões; 
Princípio 05: Forneça-lhes conhecimento e informação; 
Princípio 06: Dê-lhes feedback sobre seu desempenho; 
Princípio 07: Reconheça-as pelas suas realizações; 
Princípio 08: Confie nelas; 
Princípio 09: Dê-lhes permissão para errar; 
Princípio 10: Trate-as com dignidade e respeito. 

Metodologia: 
Interativa, com base em conceitos modernos e práticas baseadas na realidade. A 
aprendizagem será reforçada por dinâmicas de grupo e exercícios práticos, permitindo aos 
participantes uma maior assimilação e interiorização dos conceitos apresentados. 

Carga Horária: 
12 horas. 

Data e Horário: 
23 a 25/05/22, 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. 

Investimento: 
R$ 230,00 (Duzentos e trinta reais) ou 3x R$ 85,00 nos cartões Visa, MasterCard, Visa Electron, 
MasterCard Maestro, Elo, Hipercard, Hiper e Amex. 
 
Este valor inclui: material didático digital e certificado de participação. 
 
Condições de Pagamento: 
Pessoa Física: Transferência Bancária e Cartão de 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, Transferência Bancária ou Cartão de Crédito. 

Observações Importantes: 

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

 O link da sala virtual será enviado no dia do curso, mediante preenchimento do formulário 
de inscrição (pelo participante ou por pessoa responsável na empresa), confirmando a 
participação no curso. 

 O participante poderá acessar através de computador, tablet ou celular, desde que tenha 
internet disponível e o programa/aplicativo ZOOM instalado. 

 Sugerimos utilizar fone de ouvido para melhor captação e transmissão de áudio. 

 Não esqueça, no horário do curso esteja focado e em um ambiente adequado, evitando 
interrupções. 

 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, 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 98%; 
 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. 

 


