360° PM Leadership
Vale 16 PDUs

O que é?
O 360° PM Leadership é um curso intensivo que promove uma verdadeira transformação no
comportamento e liderança do Gestor de Projetos.

Objetivo do treinamento
Este curso tem como foco a capacitação de liderança para Gestores de Projetos, fornecendo
habilidades para os profissionais que já atuam nessa função e também para quem deseja
ingressar, e assim, se tornar um Gestor influente e valorizado perante sua organização.

Público alvo
Este curso é destinado aos Administradores, Diretores, Gerentes, Coordenadores, Supervisores,
Engenheiros, Consultores, Tecnólogos, equipes e demais profissionais envolvidos direta ou
indiretamente com projetos e pessoas.

Conteúdo programático
Autoconhecimento do Gerente de Projetos
Aplicação de técnicas e ferramentas especiais para identificar perfis comportamentais em cada
membro da equipe
Estilos de liderança e como aplicar em recursos, analisando o nível de maturidade dos recursos
Desenvolvimento e Aplicação da Roda da Liderança
Desenvolvimento da Liderança através de 8 principais pilares que se baseiam este método
•

Planejamento

•

Motivação

•

Relacionamento

•

Gestão de Conflitos

•

Delegar
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•

Feedback

•

Produtividade

•

Criatividade

Diversos exercícios práticos durante o treinamento

Currículo dos facilitadores
Sergio Torres é Master Coach e Master Practitioner em PNL, com mais de 20 certificações
internacionais, dentre elas o PMI-RMP, PMP, PRINCE2 Agile & Authorized Trainer e uma vasta
experiência na área como Coach de Executivo e Gestores de Projetos. Por mais de 10 anos
gerenciando projetos de grande escala, com metas desafiadoras e equipes multidisciplinares,
fez com que este curso seja um agente transformador para seus participantes, com o objetivo
de auxiliar o Gestor de Projetos a alcançar seus objetivos de liderança.
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