
Inteligência relacional, trabalho em equipe – fatores motivacionais e desafios: Workshop 

Objetivo: Proporcionar recursos e atividades que facilitem processos de reflexão sobre a qualidade da atuação 

do líder. 

 Público alvo: Profissionais de saúde e gestores de todas as áreas profissionais interessados no tema, 

independente do porte da instituição. Estudantes de Pós-Graduação em Gestão e ou Saúde. 

Carga horária: 8 horas                         Horário: 8h às 12h e das 13h30 às 17h30. 

Data: 28/04/2018* 

* Datas são sujeitas a alterações, dependendo do ponto de equilíbrio (relação custo/nº de inscritos) 

*Vagas limitadas: 24 pessoas 

Programa: 

Workshop 1 

1. Arte de liderar – conceito e definições de lideranças. 
2. Perfil do líder contemporâneo – CHA. 

Workshop 2 

1. Trabalho em equipe – fatores motivacionais e desafios 
2. Inteligência relacional 
3. Eu e o outro no ambiente de trabalho 

 FACILITADORA: Marta Cristiane Ferreira dos Santos  – 25 anos de experiência como consultora 

organizacional, especialmente na área de Desenvolvimento Humano e Organizacional, desenvolvendo 

palestras, mini cursos e programas motivacionais. Graduada em psicologia desde 88 pela Universidade 

Metodista de Piracicaba/ São Paulo. Especialista em Desenvolvimento Organizacional pelo Instituto Nacional de 

Pós Graduação/ São Paulo (91). Formação em Psicologia Analítica Clínica Junguiana pelo Instituto AION 

Campinas/SP (99).  Especialista em Gestão de Pessoas pela UNEB (2004). Especialista em Metodologia para 

o Ensino Superior pela UNEB (2005). Professora universitária desde 2007, ministrando aulas de gestão de 

pessoas, psicologia organizacional, relações interpessoais em cursos de graduação e pós graduação. 

Palestrante pelo SESI em programas de treinamentos in company desde 2012. Experiência e conhecimento 

em coach para qualidade de vida, gestão de projetos, economia solidária, educação corporativa. Atualmente 

está como instrutora do SENAC  BA (desde 2011), ministrando disciplinas pertinentes à humanização no 

ambiente de trabalho, gestão profisional e empreendedorismo. Empresas que já atuou: Grupo Votorantim/ 

Coopersucar/Petrobrás/Sebrae/Senac/Sesi/Coopserv/FAT/ Faculdade São Camilo Ba/HSBC/grupo CAM 

/Bocheckup.  

Investimento: *Valor promocional até 22/04 

Associados – até 22/04, R$250,00  a partir de 23/04 – R$300,00 

Não Associados – até 22/04, R$310,00  a partir de 23/04 – R$360,00 

 


