
CURSO DE EXTENSÃO
COMO SER UM LÍDER AUTÊNTICO 
RESPEITANDO OS SEUS VALORES



COMO SER UM LÍDER AUTÊNTICO RESPEITANDO OS SEUS VALORES

 Curso de Extensão Como ser um líder autêntico respeitando os seus valores: Qual é o 

seu estilo de liderança? Orientador, participativo, especialista? Aprimore o seu estilo de 

liderança e saiba utilizar o seu poder inerente à função! 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS
Reinventar-se respeitando seus princípios e valores. Desenvolva, estimule e, ao mesmo

 tempo, desafie seus liderados. Assim você obterá resultados superiores e desenvolverá 

uma equipe que irá alavancar os seus resultados. 

 

.

 

 

 

PÚBLICO-ALVO

 Alunos, gestores, Líderes, Gerentes, Supervisores e Profissionais que buscam 

compreender como se tornar líder de fato a partir de suas características individuais 

e valores enraizados. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 .:Liderança com Propósito e Paixão (2h/a)

 .:Autonomia para Liderar. (1h/a)

 .:A Excelência da Liderança. (2h/a) 

 .:Aumente a Eficácia de sua Liderança. (2h/a) 

 .:Estilos de Liderança. (4h/a) 

 .:A crise da Liderança. (1h/a)

 .:As 5 Dimensões do LÍDER. (3h/a)

 .:Descubra o seu Modelo se Liderança. (3h/a)

 .:História de Vida definindo Perfil de Liderança. (1h/a)

 .:O Medo do Fracasso e a Ânsia do Sucesso. (1h/a)

 .:A Solidão do Líder. (1h/a)

 .:Cinco Modelos que Fracassam. (2h/a)

 .:Autoconhecimento, Valores, Motivações e Equipes. (1h/a)

 

 

 

 

CARGA HORÁRIA 

24 horas/aula

 

 

 

 



MODALIDADE
Presencial 

DOCENTE

 

 Alex Gasparetto 

Executivo com experiência na gestão estratégica de vendas, Alex Gasparetto é 

especializado no desenvolvimento de áreas comerciais no varejo, envolvendo 

prospecção, estruturação de estratégias gerenciais, avaliações técnicas, 

negociações de contratos, administração de carteira de clientes, negociações, 

administração de custos e orçamentos, definição de metas e análise de margens 

de rentabilidade. Atuou em cargos de alta gestão no Grupo Pão de Açúcar, 

Lojas Colombo, Grupo Silvio Santos, Ponto Frio e Grupo RBS.

 

 

 

·G raduado em Ciências Econômicas – UNISINOS – RS - Brasil

·M BA em Gestão no Varejo – FIA/USP - SP – Brasil

·M BA em Gestão Profissional – FIA/USP – SP - Brasil

·L eader, Professional & Executive Coach – SBC-SP - Brasil



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

a) Cédula de identidade (RG) – outros documentos não possuem validade para

fins de Registro;

b) CPF;

c) Comprovante de residência;

* após a inscrição, os documentos podem ser encaminhados para o 

   e-mail atendimento@cesusc.edu.br

*exceto para alunos e egressos da Faculdade Cesusc

INVESTIMENTO

R$ 299,00 

 20% alunos e ex-alunos (R$239,20 )

3x no boleto

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

