GRUPOS DE ESTUDOS E TRABALHO – GET
COACHING ORGANIZACIONAL: IMPLANTAÇÃO DA CULTURA DE COACHING
NAS EMPRESAS

Objetivo
Tendo como base as melhores práticas de Gestão de Pessoas, o Grupo de Estudo de Coaching
Organizacional tem como objetivo estudar e desenvolver materiais que fortaleçam a cultura e
prática de Coaching dentro das organizações como um dos pilares do desenvolvimento humano,
importante subsistema de Recursos Humanos, o qual é capaz de amparar decisões estratégicas e
diretrizes das organizações, trazendo satisfação para seus colaboradores e maior flexibilidade
para o desenvolvimento e evolução da organização.
Em conjunto e a partir da visão de profissionais que atuam nesta área ou que querem se
aprofundar no tema, o grupo utilizará discussões, textos, estudos de caso e ferramentas para
abordar algumas das nuances desta extensa área dentro das organizações: Executive Coaching;
Coaching de Equipes; Coaching de Liderança; Coaching de Performance; Coaching e o Papel do
RH; Coach Interno x Coach Externo; Cultura de Coaching.
Datas dos encontros (09 encontros) – todas às quartas-feiras, 01 encontro ao mês
Grupo 1
01 – 14 de março
02 – 11 de abril
03 – 09 de maio
04 – 20 de junho
05 – 18 de julho
06 – 15 de agosto

07 – 12 de setembro
08 – 31 de outubro
09 – 28 de novembro

Grupo 2
01 – 21 de março
02 – 18 de abril
03 – 16 de maio
04 – 27 de junho
05 – 25 de julho
06 – 22 de agosto
07 – 19 de setembro
08 – 24 de outubro
09 – 05 de dezembro

Facilitadoras
RAFAELLA ANDRADE
Psicóloga, formada na Universidade de Brasília, com MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC
e Master Business &Executive Coach pelo Instituto Brasileiro de Coaching. Possui mais de doze
anos de experiência e liderança em RH, além de cinco anos de experiência profissional em
pesquisas organizacionais, sendo 6 meses em Chicago, Illinois – EUA. Atualmente, é Diretora na
RH COACH, gerindo projetos nas área de Desenvolvimento de Pessoas e Coaching Executivo e
de Carreira e é coautora do Livro: Humanizar – Coaching Aplicado ao Desenvolvimento
Humano. Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/8442537464194276.
Contato: contato@rafaellaandrade.com

SENHORINHA BÉCIO
Administradora, Especialista em Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas – FGV.
Business and Management for International Professionals na University of California, IrvineUSA. Analista Quântico pela Universidade Quantum de São Paulo. Leader e Professional & Self
Coach. Trinta anos de experiência na área de Administração de Empresas (operacional, tático e
estratégico), sendo 10 anos em Gestão de Pessoas.
Contato: senhorinha.sunshine@gmail.com

Local dos encontros: SRTVN Quadra 701 –Edifício Centro Empresarial Norte – Bloco B –
Salas 534/536 – Asa Norte – Próximo ao Brasília Shopping
Horário: Das 19:00 às 21:00

