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DATA

OBJETIVOS
Fomentar, através da formação e
acompanhamento (mesmo
profissional), uma mentalidade
solidária que privilegia a
corresponsabilidade, a
transparência, a gestão eficiente e
eficaz e a sustentabilidade.
Promover uma liderança de
serviço aberta e treinada para
atender às realidades emergentes
de nosso Instituto e do mundo.

Online: Maio de 2022 a outubro de
2022
Presencial: de 3 a 15 de outubro de
2022
Avaliação de experiências: Novembro
de 2022

LOCAL - ETAPA PRESENCIAL

Pontificia Universidade Católica de Rio
Grande do Sul - PUCRS
Campus Universitario
Av. Ipiranga, 6681 - Partenon
Porto Alegre/RS - Brasil – Código
Postal: 90619-900
Sitio web: http://www.pucrs.br

PÚBLICO ALVO
Líderes das Unidades Administrativas
nos ámbitos estratégicos de
desenvolvimento da missão (pessoas
que podem multiplicar e adaptar suas
experiências em suas próprias UA´s).

Capacidade: 50 pessoas
Idioma: espanhol e português.

INSCRIÇÕES: de fevereiro a abril de
2022 .

PROGRAMA
O Programa de Formação da Liderança Marista terá como base o conteúdo do
livro Vozes Maristas – Ensaios sobre a Liderança Servidora e Profética (2022), e
será distribuído nos seguintes blocos:
1. Liderança servidora: Introdução, conceito e características
2. Liderança servidora, inovação e processos de mudança.
3. Liderança servidora e construção da comunidade (comunicação e
relacionamento interpessoal).
4. Liderança servidora e desenvolvimento de projetos (processos e ferramentas).
5. Liderança, nova normalidade e networking.
6. Liderança servidora, "previsão" e planejamento estratégico.
7. Liderança e co-responsabilidade (avaliação baseada em indicadores).
8. Liderança servidora, fundamentos éticos e morais (responsabilidade ética).
9. Liderança servidora e sustentabilidade.
10. Liderança servidora: educação, missão e pastoral.
11. Liderança servidora, espiritualidade e identidade carismática.
Os conteúdos serão trabalhados de forma híbrida: momento online + momento
de experiência.
Momento online: entre maio e outubro de 2022, os participantes terão acesso a
conteúdos online, no Ambiente Virtual Moodle e também por meio da
Plataforma de Conteúdos PUCRS Online . No Ambiente Virtual Moodle, o
conteúdo dos capítulos do livro será trabalhado de forma interativa. Os fóruns
de discussão estarão disponíveis para interação entre os participantes e o
professor mediador. Na Plataforma PUCRS Online, por meio de videoaulas e Ebooks, serão disponibilizados conteúdos adicionais não contemplados pelo
Livro.
Momento de Experiência: De 3 a 15 de outubro de 2022. Esta etapa será
presencial e acontecerá na PUCRS. Durante duas semanas, os 11 tópicos que
serão trabalhados online serão compartilhados de forma interativa e
colaborativa entre todos os participantes.
A agenda de atividades presenciais contempla momentos de integração, aulas,
conferências, atividades dinâmicas, além de momentos livres. Durante o
momento presencial de duas semanas na PUCRS, propomos trabalho em grupo.
Segue abaixo a duração e carga horária das respectivas modalidades:

ONLINE
6 meses
110 Horas aula

PRESENCIAL
15 Dias
60 Horas aula

PUCRS emite certificado de curso de extensão de 170 horas.

MAIS INFORMAÇÕES

Licione Isbert
+55 51 98301.0001
educon.corporativo@pucrs.br
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