
 
 

WORKSHOP COACHING ORGANIZACIONAL –  GTE  2018 
 

COACHING DE EQUIPES: COMO DESENVOLVER 
COMPETÊNCIAS DA ERA 4.0? 

 
� CASES DE SUCESSO 
� EXPERIENCIAS E PRÁTICAS VIVENCIAIS 

 
 
 

Objetivo do evento:  

A ideia do evento é fruto de meses de estudos com intuito de promover o debate, a 
troca e a disseminação de conhecimento nos domínios de competência nas áreas 
de Gestão de Pessoas, observando a promoção do aperfeiçoamento, da 
qualificação dos interessados pela área, do incentivo a educação, bem como à 
pesquisa e ao desenvolvimento dos princípios e das tecnologias de Gestão de 
Pessoas para o crescimento das organizações e da sociedade, nos termos 
acordados pelo regulamento dos Grupos de Trabalho e Estudos da ABRH-DF. 

 
 

Público Alvo: 
Especialistas de Recursos Humanos, Consultores, Administradores, Empresários, 
Gestores, Gerentes, Coaches, estudantes e interessados na área. 
 
Data, horário e local:  
Data: 25 de julho de 2019 (Quinta-feira) 
Horário de inicio: 19:00 
Horário de término: 22:00 
Local: Ibmec  
Endereço: SIG Quadra 04 – Edifício Capital Financial Center – Bloco A 
 
Facilitadores:  
 
Senhorinha Bécio 
Especialista em Psicologia Positiva e Leader Coaching 
 
Rafaella Andrade 
Mestre em Psicologia Organizacional e Coach Executiva 
 
Jota Leme 
Master Coach 
 



 
 

 
Investimento 
Associados da ABRH-DF: GRATUITO 
Não-Associados da ABRH-DF: R$ 50,00 

                          Forma de pagamento: Bolet o e cartão de crédito 
                         O pagamento deverá ser realizado antes da realização do evento. 

 
 
 
Cancelamento 
Eventual cancelamento da inscrição deverá ser feito por escrito em até 10 dias antes 
da data do evento e, caso o pagamento já tenha sido efetuado, o valor pago poderá 
ser utilizado como crédito para qualquer outro evento realizado pela ABRH-DF ou, 
se preferir restituição do valor, haverá uma multa de 20% do valor pago.  
 
Os inscritos que não cancelarem sua participação e não comparecerem ao evento 
serão cobrados no valor integral da inscrição.  
 
A ABRH-DF reserva-se o direito de alterar datas, horários, locais ou mesmo cancelar 
o evento em razão do número de interessados. Nestes casos todos os inscritos 
serão avisados até o dia 17 de julho de 2019 e os valores pagos serão devolvidos 
integralmente. 
 
 
Dados da ABRH-DF 
Razão Social: ABRH-DF - Associação Brasileira de Recursos Humanos  
CNPJ: 03.659.059/0001-84 
Inscrição Estadual: 07.343.661/0001-48 
Endereço: SRTVN quadra 701 – Ed. Centro Empresarial Norte – Bloco B – Salas 
534/536 Asa Norte - Brasília – DF CEP: 70.719-903 
 
 
 

Inscrição: 
http://sistema.abrhdf.org.br/candidato-curso-pf.php?idCurso=336  

 
 

Informações: 
(61) 3327-1112 (WhatsApp) 

abrhdf@abrhdf.com.br  
 

 


