FICHA TÉCNICA
LIDERANÇA MULTIFOCAL - MÉTODO AUGUSTO CURY
CARGA HORÁRIA: 20 (vinte) horas
TIPO DE CURSO:
 Presencial de 20 (vinte) horas;
OBJETIVO PRINCIPAL:
Temos como objetivo proporcionar o entendimento de conceitos de liderança, suas
atribuições, estilos e papeis; elucidar as principais armadilhas da liderança e possibilitar, por
meio de reflexões, teorias atuais, dinâmicas, técnicas e ferramentas multifocais, uma gestão de
alta performance.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:


Conceitos de liderança



Perfil das organizações do Sex. XXI



Estilos de Liderança e as respectivas armadilhas



Liderança Multifocal



Papeis do Líder Multifocal: Gestor, Educador e Coach



Rodas de competências da Liderança



Competências do Líder Gestor: Planejamento e Delegação



Competências do Líder Educador: Propósito e Carisma



Competências do Líder Coach: Olhar Multifocal e Feedback.

CERTIFICAÇÃO
O certificado de formação em Liderança Multifocal – Augusto Cury Method é fornecido para o
aluno que tiver no mínimo 75% de presença nas aulas presenciais.

UTILIZAÇÃO DA METODOLOGIA
Após a conclusão do Curso, o(a) CONTRATANTE fica autorizado(a) a utilizar os conhecimentos e
técnicas obtidos durante a realização dos Cursos com a “Metodologia Augusto Cury” única e
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exclusivamente em sessões de coaching individuais, sendo terminantemente proibida a
divulgação, reprodução ou utilização da “Metodologia Augusto Cury”, de seus materiais e
conteúdo dos Cursos fora dessas condições, incluindo, mas não se limitando, à proibição da
divulgação, reprodução ou utilização da “Metodologia Augusto Cury”, de seus materiais e
conteúdo dos Cursos em sessões realizadas em grupos com mais de duas pessoas.

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
 Avaliação constante durante a aplicação do curso, a partir de feedbacks e depoimentos
dos alunos;
 Aplicação de cases e fóruns possibilitando reflexões e discussões sobre os temas
trabalhados, participação obrigatória;
 Presença mínima de 75% no curso.
METODOLOGIA
A metodologia utilizada é a Teórico – prática – reflexiva, fundamentada na Teoria da
Inteligência Multifocal, privilegiando a interação, valorizando a experiência, explorando
casos, fazendo uso de ferramentas e técnicas de simulações e estimulando a interlocução
com os participantes. Ao longo do processo, haverá alternância de momentos de reflexão e
de ação, exposição dialogada com apresentação de vídeos, cases, interação com
participantes que poderão expor situações reais, vividas cotidianamente no exercício de
suas atividades.
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