UMA
FORTALEZA SE
DEFINE PELA
PREPARAÇÃO
DE SUAS
PESSOAS.
CONHEÇA AS PALESTRAS DO PROGRAMA EMPRESA EM AÇÃO 2016.
Desenvolvido pela UCEFF para contribuir com as empresas da região.

Tema

Motivação e Felicidade
no Trabalho

Conteúdo
Trata da importância de se realizar
no ambiente de trabalho. Foca a
motivação e felicidade em
momentos de crise no mercado de
trabalho. É apresentado que
pessoas com mente positiva
enfrentam melhor às dificuldades
em tempos de crise.

Professor

Carga
Horária

Domingos Luiz Palma

1h

Marketing Comunicação
Empresarial

A comunicação empresarial como
uma aliada para os negócios. O
bom relacionamento com seus
públicos, assegurando o
reconhecimento perante a
sociedade, auxiliando no
fortalecimento da reputação.

Andressa Pacheco
Moschetta

1h

Planejamento
Estratégico (Gestores)

A importância de analisar o
passado, presente e projetar o
futuro. Como obter sucesso em um
mercado globalizado.

Eldemar Neitzke

1h

A Arte de Encantar
Clientes (Gestores)

O que o mercado vende? O que
compramos? Como identificar
necessidades e desejos do
consumidor.

Eldemar Neitzke

1h

Revelando Segredos
para um Processo de
Venda Eficaz

Perfil comportamental do cliente:
identificar e potencializar processos
de vendas. Técnicas de
apresentação de produtos: AIDA e
LICOR. Como discordar
amistosamente – administrando
objeções.

Viviani Festugato
Madela

1h

Mantendo os Talentos
da Organização

Profissional do futuro. Atributos do
funcionário ideal. Mercado de
trabalho X Melhores talentos.
Valorização de pessoas.

Niloar Bissani

1h

Liderança na Era do
Conhecimento

Ondas do Conhecimento. Chefe X
Líder. O novo Líder. O que leva as
pessoas a seguir um líder. Seja um
Líder Entusiasta.

Niloar Bissani

1h

Reuso de Materiais
Recicláveis

Promover a educação ambiental
doméstica, para obtenção de uma
qualidade de vida melhor, com
possibilidade de geração da renda
com os materiais recicláveis.

Cleusa Teresinha
Anschau

1h

Finanças Pessoais:
Cuidando do meu
dinheiro

Analisar as características da
sociedade onde o consumo está
em destaque. Apresentar noções
sobre finanças pessoais discutindo
a relação das pessoas com o
dinheiro. Compreender o ato de
poupar como ferramenta no
planejamento do orçamento
familiar e caminho para a realização
dos sonhos. Apresentar de forma
lúdica e criativa situações do
cotidiano e suas possíveis soluções.

Leossania Manfroi/
Josiane Brighenti

1h

O Papel da Segurança
da Informação: como
proteger os dados da
empresa?

Numa época em que a
espionagem internacional está em
evidência, não se deve descartar a
grande oportunidade de avaliar de
que forma empresas e empregados
estão contribuindo para que
informações estratégicas e, até
mesmo, sigilosas perdidas no
mercado – onde os concorrentes
estão sempre ávidos pela
oportunidade de estar em um
passo à frente dos demais.

Velcir Barcaroli

1h

Segurança da
Informação: empresas
devem estar sempre
vigilantes

A Superação de Quem
Escolheu ser Feliz: seja o
autor de sua história

Diariamente, inúmeras empresas
anunciam perda de dados, invasão
de hackers. As pessoas nem se
surpreendem mais com esse tipo
de violência, embora os estragos
possam ser tão significativos a
ponto de provocar a falência dos
negócios.

Velcir Barcaroli

1h

História de superação vivenciada
pela palestrante, demonstra que
todos têm dificuldades e
problemas, mas podem ser
superados. Sensibiliza para o
trabalho em equipe, inclusão social,
respeito com o próximo, valorização
familiar e pessoal. Motiva para a
reflexão que todos se tornem o
autor de sua própria história, não
sendo um mero espectador da sua
vida, não basta querer é preciso agir
para ser feliz.

Gisely Niedermayer

1h

Você em evolução

