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EQUIPES DE ALTA PERFORMANCE 
 

OBJETIVO: 

 

Desenvolver nos profissionais as competências para participar e liderar trabalhos em 

equipe. Os objetivos específicos do programa são: conscientizar os participantes sobre 

a importância do trabalho em equipe e a responsabilidade de cada componente para o 

sucesso do resultado. 

 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

 Objetivo do curso 

 A quem se destina 

 Por que equipe? 

 Características da equipe 

 Vantagens do trabalho em equipe 

 Dificuldades do trabalho em equipe 

 Diferenças culturais / Diferenças individuais 

 Dialética das Relações Humanas 

 Eu e o outro 

 Facilidade de contato 

 Dificuldade de contato 

 Como construir equipes – diferenças entre grupo e equipe 

 Curvas das equipes de alta performance 

 Onde estamos e onde queremos estar 

 Técnicas de trabalho em equipe 

 A importância das emoções para as vitórias da Equipe Liderança 

 Liderando equipes de alta performance. 
 

 

PÚBLICO ALVO: Profissionais que participem ou liderem equipes, profissionais de recursos 

humanos que estejam implementando trabalhos em equipes, líderes de projetos, ou de áreas que 

queiram se aprofundar na metodologia de times. 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 08 Horas. 

OBRIGATORIEDADE: Nenhuma. 

Nº DE PARTICIPANTES: 15. 

CERTIFICAÇÃO: Frequência mínima de 75% por módulo e nota final de no mínimo 6,0 + 

Eficiência na Prática. 
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Recursos mínimos que devem estar disponíveis, que contribui para o sucesso do evento: 

 Sala de treinamento adequada para exposição, dinâmicas, trabalhos em grupo, leitura e escrita. 

 Condições ambientais favoráveis (iluminação e temperatura) 

 Equipamentos de apoio – CPU entrada USB/ CD/ DVD, teclado e mouse, projetor e som. 

 Flip chart ou quadro. 


