Oficina VÉLI
Gestão Estratégica do Desempenho
Próxima data: 27 de abril de 2017.
Objetivos: Esta oficina tem como objetivo capacitar profissionais das áreas de RH e Desenvolvimento
Humano, bem como líderes organizacionais, quanto a visão estratégica da gestão do desempenho e da
prática da avaliação de desempenho. Com uma abordagem tática e estratégica, possibilitará aos
participantes compreender o papel da avaliação de desempenho nas organizações, conhecer os modelos
de avaliação e as práticas de mercado.
Público-alvo: Profissionais de RH e líderes.
FACILITADORA:
Patrícia Weiss Roeder

Gestora de Projetos e sócia da Véli – Soluções em RH.
Pós-graduada em Gestão de Pessoas pelo INPG.
Graduada em Psicologia pela FURB – Universidade Regional de Blumenau.
Especialista em desenvolvimento de programas de Cargos & Remuneração, Avaliação de
Desempenho, Pesquisa de Clima e Mapeamento de Competências.
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Cenário atual e macro tendências;
Objetivos e importância da avaliação de desempenho;
Composição da avaliação de desempenho: competências e resultados operacionais;
Mapeamento de competências e evidências comportamentais;
Resultados operacionais: indicadores e metas;
Regras e fatores críticos de sucesso para a construção e implantação do processo de avaliação de
desempenho;
Prós e contras dos modelos de avaliação de desempenho;
A importância da capacitação/sensibilização de avaliadores e avaliados;
O papel do feedback;
Gestão do desempenho;
Exercícios práticos.

METODOLOGIA DE TRABALHO:
A metodologia é participativa e tem como princípio básico a aprendizagem pela “ação”. Técnicas:
dinâmicas de grupo, simulações, estudo dirigido, discussão em grupo, exposições curtas dialogadas e
discussão de cases.
Carga Horária: 8 horas de capacitação - das 08h30 às 12h e das 13h00 às 17h30.

CONDIÇÕES COMERCIAIS:
1 + 2 parcelas de R$ 269,00 através de boleto bancário ou em até 10x no cartão de crédito*.
05% de desconto para pagamento total à vista.
05% de desconto para associados ACIB.
05% por inscrição para mais de um inscrito por CNPJ.
Observação: Todos os descontos oferecidos não são cumulativos.
*Para oportunizar a venda por Cartão de Crédito, a Véli utiliza uma plataforma de venda de ingressos pela internet.
Você deve acessar https://www.sympla.com.br/oficina-veli-rh---gestao-estrategica-de-desempenho__113970 para
formalizar sua inscrição. Fale conosco caso tenha alguma dificuldade.

CONHEÇA NOSSA PROGRAMAÇÃO DE OFICINAS E APROVEITE AS VANTAGENS QUE
OFERECEMOS!
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA MAIS DE 1 INSCRIÇÃO!
CONSULTE NOSSA AGENDA AQUI!
Inclusos:
08 horas de capacitação presencial;
Apostila;
Ferramentas de apoio;
Certificado;
Coffee break.

INSCRIÇÕES:
-Número de inscrições limitadas.
-Solicite sua inscrição pelo telefone (47) 3041-0041, através do e-mail negocios.sc@velirh.com.br ou
através do Sympla para pagamento via Cartão de Crédito (https://www.sympla.com.br/oficina-veli-rh--gestao-estrategica-de-desempenho__113970 )
**A Véli se reserva o direito de não realizar o evento, caso não atinja o número mínimo de inscritos.

LOCAL:
Blumenau/SC

