Liderança na condução de projetos
Este curso de 2 (dois) dias enfoca questões de liderança e pessoas que fazem a diferença entre o
sucesso e o fracasso de projetos. Como gerente e líder de projeto, você precisa estar confortável na
gestão de conflitos e motivação de sua equipe assim como o planejamento, a realização de uma
análise de risco e a execução do projeto.
O curso utiliza a história do Titanic para ilustrar como o impacto das personalidades poderosas, as
percepções subjacentes, má comunicação e as tensões entre a equipe podem ter consequências
terríveis em projetos. A gama de modelos e ideias úteis será aplicada ajudando-o a superar as
armadilhas comuns e construir as habilidades necessárias para obter o melhor de suas equipes de
projeto.
Esse treinamento é baseado no livro "Titanic Lessons in Project Leadership: Effective Communication
and Team Building", de Ranjit Sidhu, fundadora da ChangeQuest no Reino Unido e escritora de
capítulos de livros das certificações de gestão de projetos e mudanças.

O que você aprenderá
Os principais tópicos abordados são:
• Equilíbrio entre poder e autoridade.
• Barreiras à comunicação.
• Influenciar as percepções.
• Gerir os estágios de desenvolvimento da equipe.
• Reconhecer os diferentes tipos de pensamentos tendenciosos.
• Reconhecer a dinâmica das partes interessadas e diferentes fontes de energia.
• Resolução de problemas e tomada de decisão eficaz.
• Criação e liderança de equipes eficazes.
• Compreender as causas de conflitos e gestão de conflitos.

Duração
2 dias

Quem deve participar
Se você está envolvido ou é responsável por liderar pessoas ou equipes em tempos de mudança, ou
se você gostaria de gerenciar projetos com uma maior sensibilidade para as questões de liderança,
então este curso é para você.
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Nosso diferencial






Nossos profissionais são os únicos certificados em Gestão de Mudança na América Latina
pelo APM Group, com vasta experiência em projetos de mudança internacionais.
Somos treinados em Gestão de projetos, Gestão de mudanças, Programação Neuro
Linguística (PNL), Psicologia, Recursos Humanos, Coaching e Educação de Adultos,
promovendo cursos originais e inspirados.
Nosso foco é buscar soluções para suas necessidades individuais, fazendo o curso relevante
e prático, para que possa aplicar os conceitos no seu local de trabalho.
Para cursos incompany, disponibilizamos consultoria pós-curso na empresa.
Com mais de 20 anos de experiência em negócios, temos demonstrado repetidamente, a
forma eficaz de alcançar excelentes resultados.

Qual é o próximo passo?
Entre em contato pelo telefone +55 (11) 3280 – 0923 ou encaminhe um e-mail para
cursos@changequest.com.br para agendar a sua participação.
Se você deseja realizar diversas inscrições ou desejar realizar turmas customizadas entre em contato
conosco.

Visite www.changequest.com.br
para outros cursos e datas.
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