
CURSO PRESENCIAL 

 

TÍTULO: “ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS PESSOAIS E 

PROFISSIONAIS ” 

 

PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016 

Curso com 12 horas 

DATAS PREVISTAS PARA A REALIZAÇAO DO CURSO 

Aos Sábados: 07/05/16 – 14/05/16 – 21/5/16 – 28/05/16 

HORÁRIO: 

9h00 às 12h00 

CARGA HORÁRIA: 

12 horas. 

Vagas: 40 

Certificado: Será fornecido certificado aos participantes que obtiverem 

75% de frequência 

 

 

   LUMINUS GESTÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EMPRESARIAIS- ME 

 

 E-mail:  luminus.projetos@gmail.com e telefone Com.: (11) 3791-9622 ou Cel (11) 96080-6807. 

 



 

COORDENADORAS DO CURSO 

Cristiane Batista Oliveira - Mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo- PUC; Especialista em Controladoria de Gestão pela 

Fundação Escola de Comercio Alvares Penteado – FECAP; Especialista em Análises Financeira 

de Empresas pela Saint Paul Educacional Escola de Negócios. Graduada em Ciências Contábeis 

pela Faculdade Integradas Tibiriçá. Certificada em Coaching e Personal & Professional 

Coaching; Xtreme Positive Coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching do Brasil. 

Atualmente atua como Coach de carreira para desenvolvimento de competências individuais, 

negócios, liderança e relacionamentos pela empresa Lúminus Gestão de Projetos  

Empresariais. 

Maria Telma Oliveira Marques - Mestre em Serviço Social, pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo-PUC.  Graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Pará. 

Certificada em Coaching e Personal & Professional Coaching; Xtreme Positive Coaching pela 

Sociedade Brasileira de Coaching do Brasil. Professora universitária de programas de 

graduação e pós graduação da Universidade Nove de Julho – Uninove e Universidade Camilo 

Castelo Branco – UNICASTELO.  Atua na condução de processos de Coaching e de Programa de 

Capacitação e Desenvolvimento de Competências para inserção no mercado de trabalho. 

 

OBJETIVO GERAL  

Elaborar projetos pessoais e profissionais a partir do desenvolvimento das 

competências e habilidades visando a construção da autogestão, do 

planejamento e da criatividade para administrar tempo e conflitos. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 



 Analisar a viabilidade dos projetos com foco para as habilidades 

profissionais. 

 Desenvolver o planejamento e a administração do tempo. 

 Estimular a autorreflexão e a ação para chegar nas soluções. 

 Desenvolver a habilidade de resolver problemas de modo rápido e 

criativo. 

 Melhorar os relacionamentos e a comunicação. 

 Melhorar o foco, o planejamento e a criatividade. 

 Ampliar a capacidade de administrar conflitos. 

 

METODOLOGIA  

 

A metodologia articula conhecimentos teóricos e práticos que estimula o 

aluno a manter o foco naquilo que realmente fará a diferença em sua vida. 

Nesse sentido, serão utilizadas as técnicas: definição de objetivos, 

resultados esperados, ganhos e perdas, missão e propósito e projeção de 

objetivos na linha do tempo, identificação de valores, escala de retorno de 

valor e avaliação de resultados. 

PÚBLICO ALVO 

Profissionais, alunos e ex-alunos de graduação de qualquer área do 

conhecimento. 

 



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Modulo 1 - Competências de Planejamento 

1.1 – Concepções de Planejamento e Comprometimento: Levantar 

objetivos, revisão de valores, segmentar e definir metas para possibilitar a 

realização do almejado. 

1.2 – Resistência às Mudanças: Reflexão crítica a respeito das ações e 

estratégias necessárias para que um objetivo seja atingido. 

1.3 – Valorização dos obstáculos e geração de foco e disciplina no alcance 

do objetivo levantado. 

1.4 - Tipos de motivação: intrínseca e extrínseca: introjetada,  integrada e 

Regulada. 

1.5 - Monitorar a implementação do plano e fazer os ajustes necessários. 

1.6 - Desenvolver e seguir cronogramas. 

 

Modulo 2 - Competências de Planejamento Estratégico 

2.1 – Visão Estratégica-  Desenvolver a capacidade de gestão e ter visão 

sistêmica de uma dada situação. 

2.2 – Visão Sistêmica - Desenvolver a compreensão de que as mudanças e 

melhorias duradoras não são instantâneas. 

2.3 - Analisar cenários para tomada de decisão e criar as oportunidades. 

2.4 - Avaliar os custos e os investimentos identificando os ganhos e as 

perdas. 



Modulo 3 - Administração do Tempo 

3.1 – Identificar as ações necessárias para a realização do objetivo 

3.2 – Avaliar as atividades diárias 

3.3 – Analisar as consequências de cada ação e categorizar em alto 

impacto, médio impacto, baixo impacto, delegáveis e elimináveis e 

Reorganizar a agenda. 

Modulo 4 – Elaboração final de um Projeto 

 

4.1 Elaboração final de um projeto contendo objetivos, metas, custos, 

investimentos, prazos, recursos financeiros, pessoas, e cronogramas das 

atividades. 

INVESTIMENTOS 

O Valor do curso à vista: 300,00 (Trezentos reais) 

Para alunos e ex - alunos da UNICASTELO e UNINOVE, o curso terá um 

custo total de: 250,00 sendo 50,00 no ato da matricula. 

Matrícula: Será efetivada quando o aluno enviar o formulário de inscrição 

anexo devidamente preenchido, e o comprovante de depósito, para o E-

mail: luminus.projetos@gmail.com 

Depósito: Banco do Brasil, agência: 1504-0, conta corrente: 9068-9 

Inscrições: de 04 a 29 de Abril de 2016 

A realização do curso está condicionada a um número mínimo de 30 

matriculados. 



Obs. Outros cursos poderão ser elaborados de acordo com sua demanda. 

O local do curso: informe-se através do email: 

luminus.projetos@gmail.com 

 

REALIZAÇÃO 

 

Luminus gestão de projetos sociais e empresariais 

Rua Sousa Lima, 86 sala 1004 

Tel. (11) 3791-9622  ou (11) 96080-6807, com Cristiane 

e-mail: luminus.projetos@gmail.com 

mailto:luminus.projetos@gmail.com

