PREZADO (A) SENHOR (A)
Agradecemos seu interesse em nossos programas de ensino e lhe cumprimentamos pela iniciativa de
buscar o seu aperfeiçoamento profissional. Você está recebendo um programa de um dos cursos de Curta
Duração da Trecsson. Nele, você encontrará informações detalhadas sobre o curso, além de: período de
realização, horário, local, valor de investimento e procedimentos para efetivação de sua matrícula.

Atenciosamente,

Sárgom Ceranto
Diretor Comercial

sargom@trecsson.com.br

SOBRE A TRECSSON
Em mais de 25 anos de atuação, o Grupo Trecsson é uma das principais referências no sistema de
educação corporativa do interior do Brasil. Com unidades em Maringá, no noroeste do Paraná, e em
Dourados, no sul do Mato Grosso do Sul, é uma instituição de ensino voltada para a geração e
disseminação de conhecimento.
A Trecsson oferece ao mercado produtos próprios e, desde 1999, é conveniada à Fundação Getulio Vargas
(FGV). São programas de pós-graduação, MBA, pós-MBA, cursos de curta duração e universidade
corporativa. Além de amplos e modernos espaços para a realização de eventos.
Em um quarto de século de atuação, a Trecsson já formou mais de 3 mil executivos.
A matriz em Maringá oferece 9 salas; um auditório para locação; e área para exposição de produtos e
serviços. Os ambientes são climatizados, com cadeiras estofadas, sistema de som, iluminação adequada,
equipamento de projeção multimídia de alta definição e acesso à internet.
O Centro de Eventos Trecsson está localizado dentro do Catuaí Shopping Maringá, com localização
privilegiada; amplo estacionamento monitorado; rede de lojas das principais marcas presentes no País;
praça de alimentação diversificada; e sistema de segurança.
Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, a Unidade da Trecsson ocupa uma área de 600 metros quadrados,
em uma das esquinas mais movimentadas do Centro da cidade. São quatro salas de aula e um local para
reuniões. Também com ambiente climatizado, projetores multimídia, sistema de som e iluminação
adequados e acesso à internet.
Tanto em Maringá quanto em Dourados, os espaços da Trecsson reúnem as estruturas ideais para a
realização de eventos corporativos e para a transmissão de conhecimento do mais alto padrão disponível
no País.
•

Missão: Oferecer produtos e serviços, que promovam o conhecimento, desenvolvam as pessoas,
fortaleçam a competitividade das empresas, para que façam a diferença no mundo.

•

Visão: Ser referência para nossos clientes, fornecedores e colaboradores, como uma empresa que
visa a união, excelência e qualidade, que gerem resultados pelos serviços prestados e cursos
oferecidos.

SOBRE OS CURSOS DE CURTA DURAÇÃO
Os Cursos de Curta Duração (CCD) da Trecsson foram desenvolvidos pensando em profissionais que não
dispõe de tempo, mas que buscam uma formação específica em uma dada área do conhecimento.
Com os cursos de Curta Duração da Trecsson os profissionais podem aperfeiçoar suas habilidades e
alavancar seus currículos e suas carreiras de forma rápida e eficaz. Os cursos são focados em aplicações
práticas do conteúdo sendo trabalhados por professores extremamente qualificados e com vasta bagagem
experiencial.

CURSO DE CURTA DURAÇÃO ONLINE:

LIDERANÇA E INFLUÊNCIA
APRESENTAÇÃO
Influenciar pessoas positivamente é um dos principais desafios dos gestores nos dias de hoje, para isso é
preciso ter uma estratégia clara e postura adequada para que, a partir de competências fundamentais para
um bom líder como a Inteligência Emocional, possa engajar a equipe de maneira assertiva.
No curso de Liderança e Influência, serão debatidos os conceitos mais modernos de liderança no mundo,
incluindo a teoria (U) de liderança que aborda o estado de presença e a importância da inteligência
emocional com as principais técnicas de persuasão. Além disso, com este módulo, o participante será capaz
de aplicar a linguagem de persuasão e desenvolver melhor a liderança baseada numa metodologia prática e
objetiva.

OBJETIVOS
Os principais objetivos do curso são:
• Compreender o que é liderança situacional e o processo de delegação
• Analisar os conceitos da Teoria (U) de liderança
• Aprender Técnicas de influência e persuasão

PÚBLICO ALVO
Os principais públicos-alvo para o curso são: líderes, gestores, empresários, profissionais da área de RH e
interessados por desenvolver aspectos de liderança. Público em geral.

METODOLOGIA
Os instrutores parceiros da Trecsson atuam como mediadores no processo de ensino-aprendizagem e
durante os treinamentos aplicam metodologias inovadoras, com o objetivo de que os alunos possam
ressignificar suas experiências, com aprendizagem focada no desenvolvimento do aluno no ambiente
online.

CERTIFICAÇÃO
Após o curso será enviado por e-mail um certificado Trecsson de Capacitação de 12 horas/aula, em até 30
dias úteis após a conclusão do último módulo, mediante o término do pagamento. Os alunos deverão ter
participação de mínima 75%.

CORPO DOCENTE
MARCO TULIO
Mestre em Administração pela Fead Minas, MBA em Gestão Comercial pela
Fundação Getúlio Vargas, MBA Americano pela Ohio University, trainer em
programação neurolinguística, Master coach com certificação reconhecida pela
ICF, Especialista em Liderança, comportamento Humano e Comunicação Eficaz
pela Carnegie University nos EUA, Engenheiro pelo Centro Federal de Educação
Tecnológica de Minas Gerais. Sua experiência profissional inclui o cargo de
Diretor de Vendas e Marketing da Serta transformadores, Gerente de vendas da
Nansen Instrumentos de Precisão, Gerente de obras no exterior pela Asea Brow
Boveri, Gerente de RH em obras, engenheiro e supervisor de qualidade na
Toshiba do Brasil S.A. Possui também experiência na coordenação de equipes a nível nacional e
internacional, com grande experiência em negociações internacionais. Atualmente presta serviços de
consultoria em diversas empresas nas áreas de vendas e marketing, assim como ministra treinamentos
para executivos em todo o território nacional nas áreas de liderança, comportamento organizacional,
gestão e vendas. Docência nas áreas de Liderança, comunicação, Negociação e Estratégia de Empresas.

INFORMAÇÕES SOBRE LOCAL E AULAS
PLATAFORMA ONLINE – ZOOM
As aulas serão realizadas pela plataforma online – Zoom que dispõe de várias ferramentas de interação
entre professor e aluno, tais como salas simultâneas para debates em grupo e demais dinâmicas que se
aplicam a cada disciplina. Acontecerão aos sábados das 8h30min às 16h30min – com intervalo de 2h.
•
•

Aulas: Sábado das 8h30min às 16h30min – com intervalo de 2h
Duração: 12 horas.

INVESTIMENTO
Taxa de matrícula: Não tem

Master Individual:
Opção
01
02
03

Modo de Pagamento
À Vista (Antecipado)
1+1
1+2

Valor das Parcelas

Valor Total

R$ 680,00
R$ 340,00
R$ 226,66

R$ 680,00
R$ 680,00
R$ 680,00

* Descontos especiais para grupos acima de 3 pessoas ou empresas conveniadas, consulte.
* Os pagamentos podem ser realizados de forma online, consulte.
* O parcelamento somente será realizado por cartão de crédito.

