
                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                 

 

 

FPL - Formação Professional Leader 

 

 

Curso 2 – Liderando as Comunicações 

 

SME (Subject Matter Expert):  Marcantonio Fabra  

Carga Horária Total: 12 Horas  

4 horas de aulas gravadas, 4 horas de aulas online ao vivo, 3 horas de exercícios independentes, 

e 1 hora de avaliação de proficiência.  

  

COMO É O CURSO?    

Comunicar é transmitir uma visão ou ideia de forma que o outro tenha o mesmo entendimento 

que você, quer ele concorde ou não. Assim como você entender o que outro quer transmitir. 

Liderar as comunicações é despertar uma resposta no outro. Isso quer dizer que você é o 

responsável não somente pela transmissão de sua mensagem, mas também por fazer com que 

o outro a absorva da forma entendida. Também é responsável por saber receber a mensagem e 

proporcionar um ambiente que facilite o processo de comunicação.   

Não existe liderança sem comunicação. Peter Drucker afirma que 70% de todos os problemas 

administrativos resultam de uma comunicação ineficaz dos líderes, pois, no processo da 

comunicação, o resultado obtido depende fortemente de quem emite a mensagem.   

O líder comunicacional é aquele que inspira a responsabilidade coletiva pelos resultados e a troca 

constante de informações entre os envolvidos, promovendo assim um ambiente em que todos 

se sintam participativos e motivados.   

Além disso, consegue se expressar com facilidade, seja onde precise falar com alguém 

individualmente, com poucas pessoas em grupo ou reuniões ou com muitas pessoas em palestras 

e apresentações. Além de falar, precisa entender o poder da comunicação escrita, formal e 

informal, afinal estamos na era das mensagens de texto. Iremos viver uma experiência 

transformadora, onde os participantes constroem o conhecimento a partir das suas próprias 

realidades, desenvolvem suas próprias ferramentas e apoiam-se mutuamente.  

  

 POR QUE FAZER ESSE CURSO?    

Usaremos exercícios vivenciais, individuais e em grupo, para ensinar a aprender com o processo, 
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dentro do universo e contexto de cada participante.  

Utilizaremos o questionamento poderoso, identificação e compreensão de valores e 

compartilhamento de experiências, para gerar insights e potencializar novos aprendizados.  

Criaremos a oportunidade de viver uma experiência transformadora, onde os participantes 

constroem o conhecimento a partir das suas próprias realidades, desenvolvem suas próprias 

ferramentas e apoiam-se mutuamente.  

  

OBJETIVOS DO CURSO  

• Aprender a se comunicar de maneira efetiva com diferentes públicos  

• Aprender a fazer com que a Comunicação flua naturalmente em seus projetos e equipes  

  

PARA QUEM ESSE CURSO É INDICADO  

Se você é um profissional moderno, envolvido direta ou indiretamente com o gerenciamento de 

projetos, desenvolvimento de produtos complexos, ou diferentes aspectos de negócios, 

envolvendo pessoas, você precisa se profissionalizar na área de liderança e soft skills. Não é uma 

opção, já passou a ser questão de sobrevivência profissional.  

RESULTADOS APÓS O CURSO  

Nas Pessoas:  

• Conhecer ferramentas para uma comunicação mais eficaz  

• Identificar a linguagem do corpo  

• Utilizar a comunicação como forma de exercer uma liderança efetiva  

Nas organizações:  

• Melhorar a relação entre os líderes e seus liderados  

• Aumentar a produtividade das equipes  

• Eliminar as barreiras de comunicação nas organizações  
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

Bloco 1: O poder da palavra   

1.1 Fundamentos da Comunicação  

1.1.1O que é Comunicação?  

1.1.2 Elementos da Comunicação  

1.1.3 Formas de Comunicação  

1.2 Comunicação Verbal  

1.2.1 Falada (Oral)  

1.2.2 Escrita  

1.3 Barreiras de Comunicação  

1.4 Comportamento  

1.5 Escuta Ativa  

Exercício  

  

Bloco 2: Comunicação Não Violenta  

2.1 Origem e propósito da CNV   

2.2 Os 4 passos da CNV   

2.3 Lidando com conflitos e confrontos   

2.4 O poder da empatia                                                              

Exercício   

Aula OAV 1 – Online Ao Vivo (2h)  

  

Bloco 3: Comunicação Não Verbal  

3.1 Explorando a comunicação não verbal  

3.2 Linguagem corporal dos líderes masculinos  
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3.3 Linguagem corporal dos líderes femininos  

3.4 Linguagem corporal transcultural   

3.5 O Som e o Tom  

Exercício  

  

Bloco 4: Juntando Tudo  

4.1 Comunicação 1 a 1: Você e o outro  

4.2 Comunicação 1 a n: Você e mais pessoas  

4.3 Como fazer uma boa comunicação 

4.4 Como fazer uma boa apresentação  

Exercício  

 

Aula OAV 1 – Online Ao Vivo (2h)  

  

Avaliação de Proficiência no Curso  

 

 

 

 


