COMUNICADO DIR No 05 / 2013
CURSO DE EXTENSÃO “CAPACITAÇÃO PARA
SUPERVISORES E LÍDERES – MÓDULO 1”.

O Diretor Geral das Faculdades Integradas Machado
de Assis – FEMA, mantida pela Fundação Educacional
Machado de Assis, no uso das suas prerrogativas
institucionais e legais, e, considerando o que determina
o Art. 10 do Regimento Unificado das Faculdades,
emite o seguinte:

COMUNICADO
As Faculdades Integradas Machado de Assis – FEMA oferecem Curso de
Extensão Capacitação para supervisores e líderes – Módulo 1:

OBJETIVOS
I.
II.

III.
IV.

Capacitar os participantes em competências estratégicas.
Ampliar o domínio de técnicas e de instrumentos para alinhar a gestão da área
de atuação com a visão estratégica da empresa, considerando-se os desafios
e os cenários atuais e futuros.
Desenvolver habilidades gerenciais, além do estímulo ao contínuo processo de
autodesenvolvimento.
Ajudar os participantes a tornarem-se mais competentes em predizer, dirigir,
mudar e controlar, de forma útil, o seu próprio comportamento e influenciar
positivamente o comportamento alheio, visando à implementação de suas
ideias ou projetos de forma alinhada aos objetivos e às decisões da
organização.
PÚBLICO ALVO

I.

Supervisores e Lideres

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
I.

Orientação estratégica: o que é estratégia; diferentes modelos de estratégia
nas organizações; como fazer o planejamento estratégico (considerando os
contextos, valores, missão e visão); relação plano estratégico com o plano
tático operacional.
II. Articulação de Relacionamentos: identificação de competências e dificuldades;
ferramentas e técnicas de relacionamento; estabelecimento de parcerias vantagens e desvantagens; "Network" - rede de relacionamentos.
III. Comunicação Interna: comunicação interna: conceituação e objetivos
estratégicos; comunicação, cultura e poder nas organizações; comunicação
interna como prática da gestão; a importância das redes nas organizações; os
desvios da comunicação; condições e soluções para uma nova comunicação.
IV. Gestão do Conhecimento: a era do conhecimento; conversão do conhecimento;
metodologia/ferramentas da gestão do conhecimento; operacionalização da
gestão do conhecimento na equipe de trabalho.

REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO
Noções de gestão de pessoal e de administração

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Participação presencial

VAGAS
40 Vagas

CARGA HORÁRIA
32h

PREÇO
Valor: R$ 230,00.
Forma de pagamento: em uma entrada mais uma parcela de R$115,00.
Desconto: 20% para egressos.
À vista: desconto de 10%.

CALENDÁRIO
Maio: 04.05.13; 11.05.13; 18.05.13; 25.05.13;
Junho: 08.06.13; 15.06.13; 22.06.13; 29.06.13.

HORÁRIO
Das 8h às 12h, na Unidade III da FEMA.

DÊ-SE CIÊNCIA E PUBLIQUE-SE.

Santa Rosa, RS, 08 de abril de 2013.

Prof. Adm. ANTONIO ROBERTO LAUSMANN TERNES
Diretor Geral das Faculdades Integradas Machado de Assis
Mantidas pela Fundação Educacional Machado de Assis – FEMA

