
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

Propiciar a compreensão de aspectos inerentes aos princípios e
políticas de gestão de pessoas que impactam nos valores, cultura,

relações interpessoais e qualidade de vida do servidor em seu
ambiente de trabalho.



 

CURSO RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

 

 

Objetivo: Compreender a importância do bom relacionamento interpessoal para manter um 

ambiente de trabalho saudável que favoreça o sentimento de coletividade.   

 

Conteúdo:  

 Sensibilidade social - definição, empatia, simpatia e antipatia, como lidar com conflitos, 

avaliação de si mesmo, compreensão sobre os outros, os papéis sociais, papéis funcionais 

e bloqueadores. 

 Flexibilidade do comportamento - definição, o que fazer para modificar o 

comportamento, empatia e solidariedade e a primeira impressão.  

 O processo da comunicação - como acontece o processo da comunicação; qual a 

diferença entre informar e comunicar; bloqueio na comunicação; falhas na comunicação 

decorrentes do emissor e do receptor e feedback.  

 Relacionamento interpessoal no trabalho - características de um grupo; os níveis das 

relações interpessoais; estilos de influências; administração de conflitos – mitos e 

verdades; fontes de conflito no local de trabalho.  

 Métodos para administração de conflitos - prevenção de conflitos; inteligência 

emocional; a teoria das aptidões da inteligência emocional: as quatro etapas.  

 

Instrutora: Maria Rita Taques Michalski (UFPR) 

                  

Carga horária: 20 horas 

 

Nº de Turmas: 02 

 

Nº de Vagas: 20  

 

TURMA DATA HORÁRIO LOCAL 

1001-03 05 a 09/11 13h30 às 17h30 

 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

Sala de aula 

 



 

CURSO ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: POSTURA PESSOAL E 

PROFISSIONAL 

 

 

Objetivo: Possibilitar aos participantes conhecimentos acerca da importância da ética para o 

exercício da função pública, suas interferências no poder discricionário do agente público; 

relação entre a ética e a administração pública no mundo contemporâneo.  

 

Conteúdo:  

 Filosofia e Ética. 

 Consciência moral.  

 Pressupostos do ato ético.  

 Moral, ética e Direito. 

 Breve história da ética e teoria dos valores.  

 Valores e princípios éticos. 

 Responsabilidade social. 

 Cultura organizacional. 

 Gestão baseada em valores.  

 Implicações na cultura ética na empresa.  

 Ética e serviço público no Brasil. 

 Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, 

Decreto. 1.171, de 22/06/94. 

 

Instrutora: Marcos Antonio Tedesc (UFPR) 

                  Armando João Dalla Costa (UFPR) 

 

Carga horária: 20 horas 

 

Nº de Turmas: 02 

 

Nº de Vagas: 40 (20 vagas por turma) 

 

 



 

TURMA DATA HORÁRIO LOCAL 

2001-03 24 a 28/09 08 às 12h  

 

Setor de Ciências Sociais Aplicadas 

 

2002-03 01 a 05/10 13h30 às 17h30 Setor de Artes, Comunicação e 

Design  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURSO LIDERANÇA E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE 

 

 

Objetivo: Dialogar sobre a ótica contemporânea do trabalho e gerar reflexões sobre os 

papéis e as competências necessárias ao pleno desempenho da liderança.  

 

Conteúdo:  

 Liderança e gestão de pessoas. 

 O gestor como facilitador de resultados: contexto organizacional e estilos de gestão. 

 Comunicação assertiva e administração de conflitos. 

 Avaliação de desempenho como instrumento de desenvolvimento organizacional. 

 Diferenças entre o papel do líder e do gestor. 

 Trabalho em equipe. 

 Desenvolvimento de competências. 

 Autoconhecimento e o autodesenvolvimento.  

 Conceitos sobre o processo de comunicação. 

 Estilos de liderança e autoconhecimento. 

 O líder Coach. 

 Coach e liderança. 

 Comunicação e relacionamentos.  

 Como melhorar o processo de comunicação.  

 O processo de feedback; Liderança com influência.  

 Liderança do século XXI. 

 Gestão de resultados; Planejamento. 

 Desempenho e potencial da equipe para resultados. 

 

Instrutoras: Maria R. T. Michalski (UFPR) 

                   Andreia de S. dos R. de Macedo (UFPR) 

                     

Carga horária: 20 horas 

 

Nº de Turmas: 02 



 

 

Nº de Vagas: 40 (20 vagas por turma) 

 

 

TURMA DATA HORÁRIO LOCAL 

3001-03 15 a 19/10  13h30 às 17h30 

 

Setor de Artes, Comunicação e 

Design  

3002-03 05 a 09/11 08 às 12h Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - 

Sala de aula  

3003-03 05 a 09/11 13h30 às 17h30 Setor Litoral - Auditório  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURSO NEGOCIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 

 

 

Objetivo: Preparar o servidor público com informações e conhecimento, refletindo na 

qualidade da execução das políticas públicas e no atendimento dos serviços prestados ao 

cidadão. Discutir a negociação como espaço importante na resolução de conflitos. 

Apresentar os principais conceitos de diálogo social como uma ferramenta de política 

pública e como instrumento de fortalecimento da democracia.  

 

Conteúdo:  

 Conceito; Tipos de Conflitos; Aspectos psicológicos do conflito; Identidade; As 

necessidades básicas do ser humano; As emoções básicas; Aspectos culturais do conflito 

– paradigmas; Observações básicas sobre os conflitos; Conflito nas Organizações. 

 Conflito e comunicação: barreiras da comunicação; Facilitadores da comunicação. 

 Métodos de resolução de conflitos: métodos Adversariais, Judicial, Arbitral 

(parcialmente adversarial), métodos Não Adsversariais ou Cooperativos. 

 Negociação: conceitos, fundamentos da Negociação Cooperativa, concentrar-se nos 

interesses e não nas posições, criar opções, basear-se em critérios objetivos, separar as 

pessoas dos problemas. 

 Noções de mediação: conceito, pressupostos e objetivos da Mediação, objetivos da 

Mediação, vantagens da Mediação, etapas da Mediação. 

 Etapa preparatória: pré-mediação; primeira etapa – apresentação e abertura; segunda 

etapa – escuta, resumos e síntese; terceira etapa – investigação e resumos; quarta etapa – 

criação escolha das melhores opções; quinta etapa – acordo. 

 As principais aplicações da Mediação. 

 

Instrutor: Marcos Antonio Tedesc (UFPR) 

 

Carga horária: 20 horas 

 

Nº de Turmas: 03 

 

Nº de Vagas: 60 (20 vagas por turma) 



 

  

 

TURMA DATA HORÁRIO LOCAL 

4001-03 22 a 26/10 08 às 12h 

 

Instituto Municipal de Administração 

Pública (IMAP) – Sala de aula 

4002-03 22 a 26/10 14 às 18h Instituto Municipal de Administração 

Pública (IMAP) – Sala de aula 

4003-03 12 a 15/11 08 às 12h e das 

13h30 às 17h30 

Setor Litoral - Auditório  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


