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RELAÇÕES HUMANAS E TRABALHO EM EQUIPE 
 

TEMÁTICA: 

Relações humanas, inteligência emocional, conhecimento das emoções em si e no outro, resiliência, 
conflitos e trabalho em equipe 

 

OBJETIVO DO PROGRAMA: 

Neste evento são trabalhados aspectos para o desenvolvimento do potencial humano, sobretudo 
relacionado às relações interpessoais e motivação, proporcionando aos participantes a possibilidade 
de aprimorar suas atitudes face às exigências do mercado e da organização. 

 

PROGRAMA: 

� O momento atual – como identificar e agir diante das mudanças na era do capital intelectual  

� Como as organizações influem no modo de pensar e agir de cada pessoa 

� Inteligência emocional – fator decisivo para o desenvolvimento do potencial humano – conceitos e 
práticas para as relações humanas 

� Os 5 fatores da inteligência emocional na prática 

� Conflitos no ambiente de trabalho – ações e soluções 

� Resiliência – nova competência para agir no ambiente corporativo 

� O poder da percepção determinando diferentes interpretações – ampliar o campo de visão interno e 
externo na busca de novos conhecimentos e atitudes de sucesso 

� Como lidar com pessoas, sejam elas clientes, fornecedores ou membros de sua equipe de trabalho 

� Relações humanas – a construção de relações verdadeiras – sabendo atuar em equipes 
multidisciplinares 

� Como usar sua Inteligência Emocional nas relações com as outras pessoas - respeito, diálogo, 
compreensão, cordialidade, envolvimento e comprometimento 

 

METODOLOGIA: 

Apresentação interativa com exercícios individuais e em grupo, vídeos, música, conteúdo aplicável e 
casos reais. São utilizadas técnicas de PNL, Andragogia, Psicodrama e Estudo de Caso. 

 

DURAÇÃO: 

Palestra: 1h30 (podendo ser apresentada em 1h ou 2h) 

Curso: 4 a 16 horas 
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APRESENTADOR / PALESTRANTE: 

ROGERIO MARTINS – Psicólogo, Professor Universitário, Consultor Organizacional e Sócio-Diretor 
da Persona Consultoria & Eventos. Pós–Graduado em Recursos Humanos e Psicodrama. Pesquisa e 
atua com desenvolvimento de pessoas e comportamento humano nas organizações há mais de 20 
anos. Autor do livro “Reflexões do Mundo Corporativo” e possui diversos artigos sobre gestão 
humana e empresarial publicados em revistas, jornais e sites de todo o Brasil e Portugal. 

 

ALGUMAS EMPRESAS QUE JÁ CONTRATARAM ESTE PROGRAMA: 

UNESP, Polietilenos União, SINSESP, Universidade Unianhanguera, Dräger, Universidade 
Claretiana, ABET, SABESP, FIAMM Latina América, entre outras. 

 

CONTATO: 

PERSONA CONSULTORIA & EVENTOS 

Rua Voluntários da Pátria, 2452 – cj. 53 – 02402-000 – São Paulo - SP 

contato@rogeriomartins.com.br - www.rogeriomartins.com.br 

Telefone (11) 2645-4354 / 99622-4030 

 


