Curso Aberto

Liderança na Condução
De Projetos

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.
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 na certificação Internacional de Change
Management e nos conceitos de Brene Brown e Stephen Covey, de
liderança transformadora, empatia e confiança.

Ele é um curso já aplicado nas organizações para lideranças de todos
níveis, pois abrange o aspecto humano subjacente ao projeto.

Duração:

2 dias – 16 horas
Horário: 9:00 as 18:00

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.

Quais são as credenciais do curso?

O curso é baseado nas nossas práticas de capacitação de
lideranças em grandes corporações. Com feedbacks e resultados
espetaculares e consistentes, decidimos expandir a
oportunidade para o público aberto.
Esse é um curso de curta duração com conteúdo denso e
profundo. Venha pronto para quebrar algumas ideias préconcebidas e para aprofundar os seus conceitos sobre gestão.

Conteúdo

O que veremos?
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.

O que falam de nós

O curso é muito esclarecedor e nos faz pensar a respeito
do que de fato queremos e podemos fazer.

O treinamento possui uma abordagem muito direta e objetiva para um
tema de tamanha abrangência e profundidade. A forma pela qual o
conteúdo é abordado nos conduz a reflexão sobre como a liderança
individual e coletiva é realizada no cotidiano, bem como repensar os
métodos e práticas largamente utilizados. É sem dúvida um treinamento
com conteúdo e abordagem muito aderente ao contexto temporal da
competência da liderança face as rápidas mudanças as quais as
organizações e os indivíduos estão expostos. Parabéns ao time da
ChangeQuest Brasil por sua competência em traduzir um tema denso em
um formato palatável.
As treinadoras são empáticas, pragmáticas e com
domínio total do conteúdo. A Abordagem do curso é de
utilidade ampla
O curso faz conexão entre teoria e prática, gera
reflexão e nos mobiliza para ação!

Método

Esse é um curso prático, você irá
utilizar as ferramentas em sala como
condutor e usuário do processo
através de cases do mercado e
pessoais. Trabalharemos com
problemáticas reais de projetos e
lideranças, trazendo um cenário e
construindo soluções através dos
tópicos apresentados.
Nossa abordagem é andragógica, o
que envolve a sua contribuição para
os resultados do curso.
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