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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 7ª REGIÃO
ESCOLA JUDICIAL – Sra. Flávia Moraes

Prezada Senhora,

Encaminho proposta para capacitação, de acordo com o solicitado.

CURSO: COMPETÊNCIAS ESTRATÉGICAS PARA GESTORES EM ATUAÇÃO NO 
TRT.

" Nenhum homem  aprende aquilo que ele acha  que sabe". (Epictetus)

JUSTIFICATIVA

O grupo  de  gestores  no  TRT,  necessita  de  competências  estratégicas  humanas
ligadas a três grandes dimensões:
            - Comunicação; 
             - Motivação  e 
             -  Liderança, 
pois o impacto de suas ações e decisões serão significativas no andamento de um
processo  que  sofre  muitas  intervenções  e  reviravoltas  burocráticas,  que  exigem
habilidades  na  combinação  de  pessoas  e  coisas.  A geração  de  uma  imagem
profissional  de competência  é  um é desafio  diário,  pela  gama de situações  que
exigem cuidados especiais como autoconhecimento, a base para a maturidade e
autonomia de sua gestão; comprometimento para compreender;  responsabilidade,
autoridade e inteligência emocional, para alinhar seus relacionamentos profissionais
e pessoais dentro de uma margem de admiração e respeito. 

METODOLOGIA : 

O  adulto  demonstra,  naturalmente,  uma resistência  ao  aprendizado,  pois  este  é
sinônimo de MUDANÇA. Daí as horas trabalhadas, presencialmente, precisam ser
estabelecidas, principalmente no CAV- Ciclo de Aprendizagem Vivencial, que exige
que as conexões entre o  pensar e o sentir, sejam experimentadas, processadas e
aplicadas em práticas e condutas de melhorias relacionais.  Deve-se trabalhar os
conteúdos devidamente programados em fases de:



          - Reconhecimento; 
          -  Compreensão; 
          -  Auto avaliação; 
          -  Experimentação, e
          -  Aplicabilidade. 

Na aplicabilidade, teremos um exercício diário de posicionamento de aprendizado,
visando a confecção de um Protocolo de Intenções, que se estabelecerá ao final
do quinto Módulo.
Conteúdo  indicado  por  segmentação  para  formatar  o  produto  em  termos  de
quantidade x tempo.

      "É melhor perceber um defeito em si mesmo do que dezenas no outro, pois o
seu defeito você pode mudar ".

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

LIDERANÇA

 1• O impacto das mudanças ambientais nas organizações públicas e a importância
dos Resultados; 
2• A diferença entre gestão e liderança; 
3• Autocontrole dos comportamentos gerenciais; 
4• O que é e quais são as vantagens da Liderança Situacional. 

COMUNICAÇÃO

1• Desenvolvendo uma imagem profissional baseada na admiração e reconhecendo
e afastando a bajulação; 
2• A importância da busca do feedback verdadeiro e consciente; 
3• Gerando consenso nos conflitos; 
4• Desenvolvendo assertividade na construção diária nos relacionamentos. 

MOTIVAÇÃO 

1• O que é motivação e como tratar e aplicar;
2• Conhecendo a sua motivação entre realização, afiliação e poder; 
3• Estilos de gestão transformando bando em time;
4• Gerindo situações com força trasformacional.


