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1. Fomentando o Capital Psicológico Positivo: no Trabalho e na 

Vida 

Carga Horária:  12 horas, em quatro encontros de 3 horas 

Conteúdos:   

 Otimismo Realista 

 Esperança Ativa 

 Autoeficácia Pragmática 

 Resiliência Sábia 

Público:  Carreira Técnica e Gerencial 

Objetivo: Fomentar o desenvolvimento dos recursos pessoais, vinculados ao Capital Psicológico Positivo, 
num contexto do bem-estar ocupacional, com reflexos positivos no trabalho: engajamento, satisfação e 
desempenho. 

Objetivos Específicos:  

Ao final do treinamento, os participantes deverão estar aptos a: 

• Compreender os elementos constituintes das dimensões do Capital Psicológico Positivo: 
Esperança, Autoeficácia, Resiliência e Otimismo; 

• Identificar áreas carentes de ativação, expansão e um maior investimento pessoal para o 
Florescimento no trabalho (prosperidade, felicidade, engajamento e emoções positivas), 
descobertas em processos de autoconhecimento;   

• Aplicar, no contexto do trabalho e vida pessoal, os elementos desenvolvedores do potencial 
humano - associados ao Capital Psicológico Positivo, inclusive “ferramentas”, técnicas e suas 
práticas catalisadoras.  

Referência deste Treinamento já Ministrado: STF - Área de Pessoas (QVT)  
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2. Contribuições da Psicologia Positiva ao Pensar, Sentir e Fazer 

Laborais  

Carga Horária:  20 horas, em cinco encontros de 4 horas 

Conteúdos:   

 Modelo PERMA de Bem-Estar Subjetivo  

 Competências da Liderança Positiva 4.0 

 Sabotadores da Inteligência Positiva 

 Ferramentas de Coaching: Forças e Virtude de Caráter 

 Neuroplasticidade Cerebral, Crenças Limitantes e Desamparo Aprendido 

 Qualidade de Vida Emocional 

 Desafios da Liderança em Tempos de Modernidade Líquida 

Público:  Carreira Gerencial (e Técnicos que exerçam liderança natural) 

Objetivo: Desenvolver competências da liderança positiva, com reflexos na melhoria do clima 
organizacional, inovação, produtividade e sentidos do trabalho.  

Objetivos Específicos:  

Ao final do treinamento, os participantes deverão estar aptos a: 

• Entender a estruturação dos pilares do Bem-Estar Emocional Subjetivo; 

• Distinguir quais são as competências positivas e emergentes 4.0 (socioemocionais);  

• Fazer autodiagnóstico dos sabotadores da Inteligência Positiva e das Forças e Virtudes de Caráter;  

• Aplicar a estratégia de enfrentamento das crenças limitantes de si mesmo, do outro e da 
realidade; 

• Compreender o processo de formação das memórias e percepções atuando sobre o mesmo, 
moldado essencialmente no viés negativo; 

• Identificar os elementos constituintes da qualidade de Vida Emocional;  

• Posicionar-se sobre as mutações no mundo do trabalho e sociedade e como elas afetam a saúde 
emocional do trabalhador.  

 

Referência deste Treinamento já Ministrado: ANABB (Ass. Nacional Funcionários do BB) e IBMEC-DF 
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3. Liderança Estratégica 4.0 em Ambientes Transformacionais  

Carga Horária:  32 horas, em quatro encontros de 8 horas 

Conteúdos:   

 Competências da Liderança 4.0 

 Competências Socioemocionais no trabalho 

 Lideranças Insalubres e Salubres 

 O Líder Mobilizador, Inspirador e Engajador de Pessoas  

 O Líder de Inovativo de Processos e Negócios 

 O Líder de Resultados em Redes de Parcerias  

 O Líder Negociador e Restaurador de Relações 

 As Conversas Difíceis e a Comunicação Não-Violenta   

 Oficina I - Metodologia Ativa - Café com Ideias:  A Cadeia de Valor do Teu Negócio-Serviço  

 Oficina II – Metodologia Ativa - Design Thinking: Inovação em Processos 

 Autodiagnóstico de Estilo de Liderança, com Ferramentas de Coaching 

Público:  Carreira Gerencial  

Objetivo: Proporcionar espaço de reflexão, e ação, sobre o papel da liderança no aprimoramento dos 
processos, serviços, negócios e relacionamentos da gestão, na perspectiva de seu usuário cidadão. 
Objetivos Específicos:  
Ao final do treinamento, os participantes deverão estar aptos a: 

• Alinhar-se com o movimento de aperfeiçoamento da gestão pública e avaliar o gap de 
competências em relação às competências emergentes do Serv. Público Mundial; 

• Entender o papel limitador e emancipador de estilos de liderança insalubres e salubres, 
respectivamente; 

• Conhecer os quatro perfis de liderança que despontam na gestão pública: Mobilizador, Inovativo; 
Articulador e Negociador. 

• Estabelecer conversações difíceis, sem assédio moral, e se comunicar sem violência; 

• Utilizar metodologias de pedagogia ativa na gestão participativa. 
  

Referência deste Treinamento já Ministrado: ADASA – GDF  
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4. Qualidade de Vida e Envelhecimento Ativo na Aposentadoria 

Carga Horária:  12 horas, em três encontros de 4 horas 

Conteúdos:   

 Aspectos Psicossociais, Dificultadores da Adaptação à Aposentadoria:  a Síndrome do Tempo 

Elástico, da Alienação Fantástica, do Vazio Existencial e Do Ninho Vazio 

 O Risco das Expectativas Mal Dimensionadas: Sociais, Familiares e Pessoais 

 A Nova Longevidade: Os Gerontolescentes 

 Aspectos Psicossociais, Facilitadores da Pós-Carreira Plena de Sentido – O Capital Psi. Positivo 

 Promovendo a busca de Saúde Integral na “Envelhecência”.  

 O Modelo PERMA, do Bem Estar Subjetivo, Aplicado à Longevidade 

 Possibilidades e Alternativas para uma Longevidade com maior Qualidade de Vida 

 Elaboração do Projeto de Vida 80-100 para a Aposentadoria (As cem coisas...) 

Público:  Aposentáveis, ou já Aposentados. 

Objetivo: Mobilizar os participantes para fomentarem visão e posturas mais esperançosas, otimistas e 
positivas acerca do sentido da vida na Longevidade, numa perspectiva de aumento crescente da 
expectativa de vida da população, possibilitando a vivência da “envelhescência” com maior qualidade de 
vida. 
  
Objetivos Específicos:  
Ao final do treinamento, os participantes deverão estar aptos a: 

• Compreender e vacinar-se contra os aspectos dificultadores e expectativas irreais, melhorando 
sua adaptação ao processo de pós-carreira. 

• Entender o movimento pelo qual passa a humanidade de quebra de paradigmas do que é ser 
velho; 

• Elencar os quatro elementos do Capital Psicológico Positivo e as Cinco Dimensões do Bem-Estar 
Subjetivo facilitadores da reinvenção da vida e do viver, em qualquer idade. 

• Conhecer o conceito de saúde integral da OMS 

• Ter acesso a um conjunto de casos e práticas que inspiradoras para uma longevidade plena de 
sentido e elaborar o Projeto de Vida 80-100. 
  

Referência deste Treinamento já Ministrado: EMBRAPA-SEDE  
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5. Desenvolvimento de Recursos Pessoais para o Bem-Estar 

Emocional Positivo 

Carga Horária:  20 horas, em cinco encontros de 4 horas 

Conteúdos:   

 Aprendizados com o The Grant Study (*) para uma melhor QVT 

 Relacionamentos Significativos e Capital Social  

 Emoções Saudáveis e Inteligência Positiva 

 O Papel das Realizações e o Estado de Flow 

 Sentido na Vida e Crise de Vazio Existencial 

 Engajamento e Inspiração com Mudança de Hábitos 

 

Público:  Geral 

Objetivo: Desenvolver competências dos pilares do bem-estar emocional positivo (PERMA), com 
reflexos positivos no desenvolvimento dos recursos e capacidades pessoais no trabalho, com reflexos 
positivos na QVT.   

Objetivos Específicos:  

Ao final do treinamento, os participantes deverão estar aptos a: 

• Entender os principais resultados positivos, para QVT, do The Grant Study e como desenvolvê-los; 

• Conhecer o papel do capital social para o bem-estar emocional positivo;  

• Identificar a natureza e perfil das emoções e seus efeitos de abertura, ou fechamento, de 
capacidades de operar e lidar sobre o ambiente do trabalho; 

• Compreender qual a importância das realizações no contexto do estado de Flow; 

• Refletir sobre as estratégias de enfrentamento à crise de sentido e vazio existencial 


